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Instytut Ochrony Roślin – Pań-
stwowy Instytut Badawczy, decyzją 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
został uhonorowany wyróżnieniem 
za osiągnięcia w zakresie wdrażania 
postępu w rolnictwie, rozwoju wsi 
i rynkach rolnych za 2019 r. za opra-
cowanie, wdrożenie i upowszechnie-
nie internetowego serwisu informa-
cyjnego – Platformy Sygnalizacji 
Agrofagów (www.agrofagi.com.pl). 

Platforma, to serwis informacyjny, 
który zawiera kompleksową, bardzo 
bogatą bazę opracowań wspierających 
producentów i przedsiębiorców rol-
nych w zakresie wypełniania i prze-
strzegania wymogów integrowanej 
ochrony roślin. Wszystkie udostępnia-
ne na platformie opracowania są opar-
te na najnowszej wiedzy naukowej, 
popartej doświadczeniami prowadzo-
nymi przez środowiska naukowe.

Informacje zamieszczane na plat-
formie mają duży wpływ zarówno na 

środowisko naturalne jak i opłacal-
ność produkcji ponieważ pozwalają 
zmniejszyć liczbę wykonywanych 
zabiegów chemicznych.

Obecnie monitorowaniem obję-
tych jest 8 upraw i około 30 agrofa-

gów w około 500 punktach na terenie 
całego kraju. Badania obejmują: psze-
nicę ozimą, kukurydzę, rzepak ozimy, 
buraka cukrowego, ziemniaki, rośli-
ny bobowate grubonasienne (łubin, 
groch, bobik)

Wyróżnienie dla Instytutu Ochrony Roślin

Marka New Holland została 
wyróżniona prestiżową nagrodą 
Good Design w kategorii przemysło-
wej za prasę BigBaler 1290 High 
Density. Maszyna była jednym z pro-
duktów wybranych przez jury spo-
śród rekordowej liczby zgłoszeń 
z ponad 48 krajów. Nagroda jest 
wyrazem uznania za najbardziej 

innowacyjne i najnowocześniejsze 
produkty przemysłowe i projekty 
graficzne tworzone na całym świe-
cie.

Carlo Lambro, prezydent marki 
New Holland Agriculture, komentu-
je: – Jesteśmy zaszczyceni tą presti-
żową nagrodą, która stanowi uznanie 
dla zdolności marki do wykorzysty-

wania innowacji w interesie swoich 
klientów. Prasa BigBaler 1290 High 
Density jest doskonałym przykładem 
na to, jak współpraca zespołu wzor-
nictwa przemysłowego CNH Indu-
strial z naszym zespołem inżynierów 
umożliwia nam stałe podwyższanie 
poprzeczki w zakresie wydajności 
i działania na korzyść naszych klien-
tów. Chciałbym podziękować zespo-
łowi ds. wzornictwa, który opraco-
wał ten wyjątkowy produkt, oraz 
naszemu zespołowi produkcyjnemu 
przy Centrum Badawczo-Rozwojo-
wym Maszyn Żniwnych w Zedel-
gem.

David Wilkie, Dyrektor ds. Wzor-
nictwa CNH Industrial, dodaje: – 
Wizja wzornictwa prasy BigBaler 
1290 High Density pochodzi z natu-
ry, inspirowana jest płynnymi linia-
mi kołyszących się na polach upraw 
roślinnych. Łączy w sobie wizję natu-
ralnego biegu rzeczy, symbolizowa-
nego przez kręte, smukłe linie, ujmu-
jące w sobie funkcjonalność maszyny 
oraz zwiększające wydajność jej pod-
zespołów. 

                 Źródło: New Holland

Nagroda dla prasy BigBaler 1290
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Dzięki nowym możliwościom 
wyposażenia, w sezonie 2021 CLAAS 
zwiększa zakres zastosowań i kom-
fort obsługi swoich przyczep wielo-
zadaniowych i przyczep do transpor-
tu sieczki. Do wszystkich nowych 
modeli przyczep samozbierających 
CARGOS oraz przyczep do transpor-
tu sieczki z wyposażeniem BUSI-
NESS dostępny jest nowy uniwersal-
ny terminal sterujący CEMIS 700, 
kompatybilny z systemem ISOBUS. 
Wygodną obsługę gwarantuje 7-calo-
wy kolorowy wyświetlacz o wysokim 
kontraście, z funkcją dotykową i auto-
matycznym przełączaniem trybu 
dzień i noc, 10 podświetlanych kla-
wiszy stałych oraz regulator obroto-
wo-przyciskowy. Wyposażenie obej-
muje również wejście kamery dla 
obrazów w czasie rzeczywistym 
z maksymalnie dwóch urządzeń, 
zgodność z ISO 11783, a także funk-
cje Aux-O i Aux-N oraz UT1 i UT2.

Kolejną nowością są nadstawki 
burt do przyczepy wielozadaniowej 
CARGOS 8400. Zwiększają one 
pojemność skrzyni ładunkowej 
o 2,5 m3 – aż do 38 m3. 

Dla przyczep do transportu siecz-
ki serii CARGOS 700 firma oprócz 
sterowania nadążnego i elektronicz-
no-hydraulicznego wymuszonego 
oferuje teraz również mechaniczno-

hydrauliczne sterowanie wymuszo-
ne. Dzięki temu układ sterowania 
wymuszonego, który dotychczas był 
zarezerwowany wyłącznie dla konfi-
guracji BUSINESS, można zastoso-
wać także w przyczepie CARGOS 700 
w wersji wyposażenia TREND.

Mechaniczno-hydrauliczny układ 
sterowania wymuszonego działa na 
zasadzie wypierania z jednym (tan-
dem) lub dwoma (tridem) siłownika-
mi hydraulicznymi na dyszlu i zespo-
łem hydraulicznym z akumulatorami 
ciśnieniowymi o dużej pojemności 
jako zabezpieczenie przeciążeniowe. 
Siłowniki hydrauliczne są zamoco-
wane po stronie ciągnika na kulach 
Scharmüller 50, a każdy z nich jest 
wyposażony w przykręcane zabez-

pieczenie najazdowe. Dostępne są 
również wychylne podpory dla siłow-
ników hydraulicznych. W podwo-
ziach tandem skrętna jest ostatnia oś, 
w tridem – pierwsza i ostatnia. Pod-
czas pracy układ sterowania wymu-
szonego funkcjonuje niezależnie od 
ciągnika i nie wymaga stałego połą-
czenia. Ponadto działanie systemu 
odbywa się bez elektroniki. Hydrau-
liczno-mechaniczna zasada działania 
zapewnia chroniące glebę manewro-
wanie oraz stabilność toru jazdy osi 
nadążnej zarówno na równym tere-
nie, jak i na zboczach.

Do pracy układu sterowania 
wymuszonego wymagany jest zaczep 
ciągnika zgodny z normą ISO 26402.

     Źródło: CLAAS

Nowe funkcje dla przyczep CARGOS

Firmy John Deere Power Systems 
i Deutz podjęły decyzję o współpracy 
w opracowaniu silnika o niskich 
mocach (do 130 kW). Zakres wspól-
nych działań obejmuje zaprojekto-
wanie silnika, który każda z firm 
dostosuje do specyficznych potrzeb 
swoich klientów za pomocą oprogra-
mowania i elementów sterujących. 
Produkcję i dystrybucję silników 
będą niezależnie prowadziły obie 
firmy. Nowy silnik w segmencie cią-
gników rolniczych dostępny będzie 
tylko w maszynach John Deere.

– John Deere i Deutz są liderami 
branży w projektowaniu i produkcji 
innowacyjnych silników – powie-
dział Pierre Guyot, wiceprezes John 
Deere Power Systems. – Dzięki połą-

czeniu sił będziemy mogli zaofero-
wać klientom marek John Deere 
i Deutz niezawodny, opłacalny i eko-
nomiczny wariant silnika w niskim 
zakresie mocy.

Dyrektor generalny Deutz, Frank 
Hiller, stwierdził:  – Fakt, że firma 
John Deere wybrała Deutz jako part-
nera w projekcie silnika, podkreśla 
naszą silną pozycję w dziale silników 
dla zastosowań pozadrogowych. Ta 
współpraca jest ważnym krokiem 
w nawiązywaniu relacji biznesowych 
między obiema firmami. Jesteśmy 
bardzo podekscytowani możliwością 
połączenia sił z liderem w branży, 
takim jak John Deere, tworząc w ten 
sposób wartość dla naszych klientów.

  Źródło: John Deere

Współpraca John Deere i Deutz
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Pompowanie opon
Systemy pompowania opon CTIC i CTIC 2800 są teraz dostępne w wersji 

fabrycznej dla ciągników AXION 900. Dodatkowo mogą być montowane 
w ciągnikach ARION 500 i ARION 600 oraz AXION 800 i AXION 900. Obsłu-
ga i wyświetlenie parametrów odbywa się poprzez terminal dotykowy CEBIS 
lub uniwersalne terminale ISOBUS, takie jak CLAAS S10 lub nowy CLAAS 
CEMIS 700. Odpowiednie zaprogramowanie systemu umożliwia przełączanie 
między polem lub łąką a drogą za pomocą przycisku na klawiszach funkcyj-

nych w podłokietniku obsługowym lub na 
dźwigni obsługowej CMOTION. Dla cią-
gnionych narzędzi roboczych, takich jak 
opryskiwacze polowe i przyczepy, istnieje 
teraz także zintegrowana regulacja 
wewnętrznego ciśnienia w oponach, która 
równomiernie steruje wszystkimi osiami 
i kołami.

System CTIC 2800 pozostaje nadal bez-
konkurencyjny poprzez wysoką wydajność 
systemu z przepływem powietrza do 2800 
l/min. W przypadku opon (600/70 R28 

i 710/70 R38) do wytworzenia ciśnienia od 0,8 do 1,8 bara potrzebna jest zale-
dwie 1 minuta i 20 sekund. Uszczelnienia złączy obrotowych i przewodów są 
obciążane tylko podczas zmian ciśnienia. Zachowana jest również kontrola 
priorytetowa dla przyczep i można przechowywać w systemie kilka osobnych 
profili dla maszyn. 

                    Źródło: CLAAS

Współpraca
Deutz AG 
z fi rmą SDF

Deutz AG oraz Grupa SDF mogą 
pochwalić się wieloletnią współpra-
cą. Nawiązano ją już pod koniec lat 
80. Na bazie udanej kooperacji, Deutz 
AG i SDF zdecydowały o odnowie-
niu współpracy w ramach długoter-
minowej umowy. Firmy zawarły 
umowę na dostawę silników. Oprócz 
dostaw silników Deutz TCD 4.1, 6.1 
i 7.8., w 2021 roku Grupa SDF zapre-
zentuje nową serię ciągników rolni-
czych, wyposażonych w silnik Deutz 
TCD 3.6, spełniający wymogi normy 
Stage V.  

Dzięki silnikom Deutz AG, ciągni-
ki SDF uzyskują najwyższą wydaj-
ność w połączeniu z niskimi kosztami 
eksploatacji, czego dowodem jest 
wprowadzenie wydłużonych okre-
sów pomiędzy wymianami oleju 
w nowych modelach DEUTZ-FAHR 
serii 8. Wynoszą one nawet 1000 
motogodzin. Innym ważnym aspek-
tem współpracy jest doskonałe dopa-
sowanie silników do konstrukcji ukła-
du napędowego ciągników Deutz-Fahr 
serii 5/6/7/8/9. Wieloletnia współpra-
ca obu firm gwarantuje wysoki 
poziom wiedzy technicznej przed-
stawicieli sieci dilerskiej SDF na 
temat silników Deutz. Koncern SDF 
oferuje jednocześnie dostępność czę-
ści zamiennych dla zapewnienia 
maksymalnej sprawności maszyn 
w całym okresie ich użytkowania.

Źródło: SDF

Nowe standardy wydajności 
Wyniki niezależnego testu DLG PowerMix po raz kolejny 

dowiodły, że ciągniki John Deere są najlepszym wyborem do 
zastosowań transportowych – zwłaszcza najnowszy model tej 
marki – 7R 330. Model 6250R uzyskał najlepszy wynik w teście 
transportowym DLG PowerMix w 2018 roku i wciąż utrzymuje swoją wysoką 
pozycję. Wprowadzony niedawno model 7R 330 z nowym silnikiem Stage V 
ustanowił nowy standard dla wszystkich ciągników z silnikiem o mocy powy-
żej 250 KM. Dzięki niskiemu zużyciu oleju napędowego – 375 g/kWh oraz 
płynu DEF – 17 g/kWh, model 7R 330 osiągnął przewagę nad konkurentami 
w swojej klasie. Wynik ten oznacza, że koszty operacyjne rolników i usługo-
dawców będą jeszcze niższe. W zależności od lokalnych cen oleju napędowego 
i płynu DEF wynik można przeliczyć na oszczędności wynoszące 1,50–2 EUR 
na godzinę w zastosowaniach transportowych.

                                                Źródło: John Deere
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Znany herbicyd Kemiron Koncen-
trat 500 SC (zawierający etofumesat) 
uzyskał nową rejestrację w buraku 
cukrowym. Środek jest zalecany 
w dawce od 0,2 do 0,66 l/ha i można 
nim opryskiwać do 3 razy w sezonie 
wegetacyjnym. Kemiron najskutecz-
niej niszczy chwasty w okresie ich 
kiełkowania i krótko po wschodach, 
dlatego środek należy stosować 
przedwschodowo (od fazy, kiedy kie-
łek wydostaje się z nasiona) do fazy 
ósmego liścia właściwego buraka 
cukrowego (BBCH 07–18).

Etofumesat pobierany jest przez 
chwasty dwuliścienne głównie 

poprzez korzenie, a w mniejszym 
stopniu poprzez liście. Chwasty jed-
noliścienne pobierają środek głównie 
poprzez część podliścieniową 
i w mniejszym stopniu poprzez 
korzenie.

Nowa rejestracja Kemironu kon-
centrat czyni preparat doskonałym 
składnikiem praktycznie każdej mie-
szanki zbiornikowej do odchwasz-
czania buraków cukrowych. To dobra 
wiadomość dla plantatorów buraków, 
którzy w tym sezonie będą mogli po 
raz pierwszy poradzić sobie bez 
popularnych, wycofanych z rynku 
unijnego, substancji aktywnych.

Nowa rejestracja 

Nowy Diler CLAAS 
 
Firma CONTRACTUS AGRO, która rozpoczęła współpracę z CLAAS Polska 

od 1 stycznia 2021 r., dysponuje sześcioma oddziałami: w Sokółce, Łomży, 
Siemiatyczach, Suwałkach, Wysokim Mazowieckim oraz w Porosłach koło 
Białegostoku. –  Zespół firmy CONTRACTUS AGRO zdobywał doświadczenie 
w rodzinnej firmie CONTRACTUS, która bardzo ceni relacje z klientami – naj-
częściej gospodarstwami z Podlasia. Wychodzimy z założenia, że gospodar-
stwo rodzinne najlepiej zrozumie firma rodzinna. Podjęliśmy współpracę 
z firmą CLAAS z wielu powodów. Między innymi dlatego, że ma bardzo sze-
roką ofertę maszyn, obejmującą m.in.: ciągniki, kombajny zbożowe, sieczkar-
nie samojezdne, systemy rolnictwa precyzyjnego, a także ładowarki kołowe 
oraz teleskopowe, prasy zwijające, przyczepy wielozadaniowe, maszyny zie-
lonkowe, bardzo popularne w naszym regionie. Dzięki marce CLAAS oferuje-
my produkty segmentu PREMIUM, co podkreśla tytuł „TRACTOR OF THE 
YEAR 2021”, przyznany ciągnikowi CLAAS AXION 960 z innowacyjnym sys-
temem CEMOS. Nasi doradcy handlowi będą mogli wykazać się swoim 
doświadczeniem w sprzedaży maszyn rolniczych, proponując rolnikom dopa-
sowane rozwiązania z prestiżowej i innowacyjne oferty CLAAS – mówi Sławo-
mir Koc, prezes firmy CONTRACTUS AGRO.

Źródło: CLAAS Polska
 
 

Prestiżowa 
nagroda

CNH Industrial 
Österreich, spółka 
macierzysta marek Case 
IH i STEYR, zdobyła 
tytuł „Best International 
Operating Company 2020” (Najlep-
sza Międzynarodowa Firma 2020 
roku) w konkursie wiodących firm 
austriackich. Wyróżnienie to podkre-
śla status „Jakości Made in Austria” 
ciągników marek Case IH i STEYR 
produkowanych przez zakład w St. 
Valentin. 

Kategoria „Firmy międzynarodo-
we” jest przeznaczona dla firm o mię-
dzynarodowej strukturze organiza-
cyjnej, wytwarzających produkty lub 
świadczących usługi o znaczeniu 
globalnym. Powinny też posiadać 
oddziały zagraniczne. Zakład w St. 
Valentin produkuje około 10 000 cią-
gników rocznie, które trafiają do 
klientów w Europie, Afryce, na Bli-
skim Wschodzie, w Azji i w regionie 
Pacyfiku. Zarządza 12 000 części od 
ponad 400 dostawców na całym 
świecie. Produkuje 24 linie produk-
tów i 98 modeli, z aż 4857 opcjami, 
w tym ciągniki Case IH Optum 
CVXDrive, serię Puma, serie Maxxum 
i Luxxum, a także ciągniki STEYR 
Terrus CVT, CVT, Impuls CVT 
i modele z serii Profi oraz Multi.

Źródło: CNH
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Już czas 
ubezpieczyć uprawy

15 marca Concordia Polska Grupa Generali 
rozpoczęła proces odnowień ubezpieczeń upraw. 
Z oferty mogą skorzystać klienci, którzy w minio-
nym roku wiosną lub jesienią zabezpieczyli swoje 
uprawy w Concordii. Oferta wznowienia dostęp-
na będzie u tego samego pośrednika, u którego 
polisa była zakupiona w zeszłym roku. Nowi 
klienci dostęp do oferty ubezpieczenia upraw 
z dopłatami budżetu państwa uzyskają już na 
początku kwietnia. Dofinansowanie z budżetu 
państwa, sięgające do 65 proc. składki, jest przy-
znawane zgodnie z zasadami określonymi w Usta-
wie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich.

Co można ubezpieczyć? W sezonie wiosennym 
w Concordii ochroną można objąć zboża, rzepak, 
kukurydzę, buraki cukrowe, ziemniaki, rośliny 
strączkowe, wybrane gatunki warzyw oraz owo-
ców. Rolnicy będą mogli ubezpieczyć rośliny tra-
dycyjne od ryzyka gradu, przymrozków wiosen-
nych, huraganu i deszczu nawalnego. 

Także uprawy specjalne, takie jak wybrane 
owoce i warzywa, można objąć ochroną od ryzyka 
gradu. Co najważniejsze, odpowiedzialność ma 
miejsce zarówno w przypadku powstania szkód 
ilościowych, jak i jakościowych, które to ostatecz-
nie wpływają na ubytek w plonie.

W tym roku Concordia Polska Grupa Generali 
przygotowała wiele nowości. – m.in. klauzulę 
szczególną nr 1.3, która rozszerza ochronę już od 
8 proc. ubytku w plonie we wszystkich ryzykach 
objętych podstawowym zakresem ochrony. Upra-
wy nią objęte otrzymują także ochronę od ryzyka 
ognia, niezależnie od przyczyny jego powstania. 
Odpowiedzialność ubezpieczyciela rozszerzona 
zostaje do 100 proc. sumy ubezpieczenia przy 
zaistnieniu szkód całkowitych w wyniku gradu 
i przymrozku. Klauzula ta wprowadza również 
ochronę od tzw. zastoisk wodnych spowodowa-
nych nagromadzeniem się wody na powierzchni 
pola wskutek deszczu nawalnego.

Concordia Polska Grupa Generali w tym sezo-
nie wprowadza nową ochronę od następstw nie-
szczęśliwych wypadków (NNW), która obejmuje 
cały świat i jest dostępna na polisie uprawowej 
w atrakcyjnej cenie. Obowiązuje przez całą dobę, 
w pracy, jak i poza nią, w życiu prywatnym. Nie 
ma potrzeby zawierania w tym celu dodatkowej 
umowy.

Dla stałych klientów Concordia przygotowała 
także rabaty na zakup ubezpieczenia upraw w wio-
sennym sezonie. W ramach promocji rolnik może 
otrzymać zniżkę w wysokości 10, 15 lub 20 proc, 
w zależności od liczby dodatkowych, aktywnych 
umów ubezpieczenia w Concordii. Zniżka dotyczy 
osób fizycznych i prawnych.

Nowa przystawka 
profi lująca redliny

Firma Bomet wprowadziła do swojej oferty nową przystawkę 
do obsypnika Noctu, która umożliwia formowanie redlin zarów-
no przed, jak i po wschodach ziemniaków. Odkręcany element 
roboczy zapewnia przestrzeń na rosnące rośliny.

Do tej pory maszyna była dostępna z przystawką „pełną”, 
o szerokości uprawianych międzyrzędzi w przedziale od 62,5 cm 
do 75 cm. Obsypywanie mogło się odbywać tylko do wschodów 
ziemniaków, ponieważ później elementy wygładzające grzbiet 
redliny mogły powodować uszkodzenia roślin.

Uzupełnieniem oferty jest przystawka „po wschodach”, 
o szerokości uprawianych międzyrzędzi 75 cm.  Obsypywanie 
z nową przystawką może odbywać się zarówno do, jak i po 
wschodach ziemniaków. Umożliwia to dokręcana blacha, wygła-
dzająca grzbiet redliny.

Na pierwszej belce ramy nośnej maszyny zamontowane są 
słupice z zębami sprężynowymi spulchniającymi glebę pomię-
dzy rzędami. Na drugiej belce znajdują się zęby podorywkowe 
z redlicami i korpusami obsypującymi. Z tyłu na ramionach 
przyłączeniowych zamontowana jest przystawka profilująca 
ostateczny kształt redlin i ograniczająca zagłębienie zębów.

Obsypnik Noctu z elementami rozmieszczonymi w trzech 
sekcjach formuje 2 rzędy, waży 420 kg i jest przystosowany do 
pracy z ciągnikami o mocy 48 KM. Maszyna z elementami roz-
mieszczonymi w pięciu sekcjach formuje 4 rzędy, ma 790 kg 
i wymaga ciągnika o mocy 78 KM.



9

Nowy model Valtra G135 Versu 
został nagrodzony tytułem Tractor of 
the Year 2021 Best Utility. To zrodzo-
na w 1998 roku z inicjatywy włoskie-
go magazynu Trattori międzynarodo-

wa nagroda, którą co roku grupa 
niezależnych dziennikarzy, specjali-
zujących się w mechanizacji rolnic-
twa, przyznaje najlepszemu ciągni-
kowi na rynku europejskim. 

Seria Valtra G jest nową serią 
modeli, która plasuje się pomiędzy 
popularnymi seriami A oraz N 
o mocy 105–135 KM. Składa się 
z kompaktowych, ale mocnych cią-
gników wielofunkcyjnych, przezna-
czonych do codziennego użytku. 
Dzięki małemu rozstawowi osi oraz 
konstrukcji przedniej części zorien-
towanej na maksymalizację promie-
nia skrętu, ciągniki mogą poruszać 
się i manewrować w ciasnych miej-
scach, np. w stodołach lub na 
podwórkach. Wyposażone są 
w zaawansowany podnośnik elek-
trohydrauliczny i efektywną hydrau-
likę roboczą. 

Zwycięski model G135 Versu jest 
wyposażony (jako pierwszy ciągnik 
w segmencie mocy 100–145 KM) 
w wielokrotnie nagradzany terminal 
SmartTouch. Oznacza to najwyższy 
stopień łatwości użytkowania i kom-
pletny zestaw dla funkcji rolnictwa 
precyzyjnego.

     Źródło: Valtra

Tractor of the Year 2021

Rok 2021 z pewnością będzie 
należał do nowej marki nawozów 
organiczno-mineralnych MicroSpe-
ed. Oferta nawozowa firmy Calde-
na w segmencie nawozów dolistnych 
powiększyła się o dwa nowe produk-
ty – MicroSpeed Smart i MicroSpeed 
Action.

Nawozy MicroSpeed powstały 
z myślą o producentach rolnych 
poszukujących nieszablonowych roz-
wiązań w obliczu zmian klimatu, 
problemów związanych z pokonywa-
niem przez rośliny stresów abiotycz-
nych i biotycznych, zmniejszania się 
ilości substancji aktywnych w che-
micznej ochronie roślin oraz potrze-
by zapewnienia wydajnej produkcji 
żywności. 

Nawozy dolistne MicroSpeed 
działają biostymulująco i antystreso-
wo – uruchamiają w roślinie mecha-
nizmy obronne i regeneracyjne. Uła-
twiają roślinom przezwyciężenie 
stresów z jakimi zmagają się podczas 
wegetacji i aktywują w nich kluczo-
we dla plonowania procesy fizjolo-

giczne. Efekt? Wsparcie w osiągnię-
ciu zadowalającego – opłacalnego dla 
nas plonu.

MicroSpeed Smart + Power & 
Quality to płynny nawóz dolistny 
zawierający ekstrakt z alg brunat-
nych (Ascophyllum nodosum) oraz 
fosfor i potas. Zawiera aż 
18,7% m/v (187 g/l) wyciągu z alg 
brunatnych. Nawóz aktywizuje pro-
cesy życiowe roślin w sytuacjach 
stresowych, zwiększa zawartość 
chlorofilu w liściach, za sprawą któ-

rego liście nabierają intensywnie zie-
lonej barwy, co z kolei wpływa na 
wzrost aktywności fotosyntetycznej 
i intensywność przyrostu biomasy. 
Reguluje gospodarkę wodną roślin 
oraz poprawia parametry jakościowe 
plonu użytkowego. Zalecana dawka 
wynosi 1–3 l/ha.

MicroSpeed Action + Energy & 
Protection to płynny nawóz dolistny 
zawierający kilkanaście aminokwa-
sów pochodzenia roślinnego oraz 
azot, fosfor, potas i mikroskładniki 
pokarmowe. Zawiera 6,19% m/v 
(61,9 g/l) wolnych aminokwasów, 
które pełnią rolę strukturalną, meta-
boliczną i transportową. Nawóz 
dostarcza roślinom dużą ilość energii 
i łagodzi skutki stresów środowisko-
wych, dzięki czemu rośliny szybciej 
odzyskują wigor. Zwiększa ilość 
korzeni włośnikowych i głębokość 
systemu korzeniowego. Wpływa na 
zwiększenie efektywności zabiegów 
nawożenia dolistnego oraz ochrony 
roślin. Zalecana dawka wynosi 1–2,5 
l/ha.

Potencjał tkwiący w naturze!
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Firma John Deere wprowadziła 
na rynek nowy asortyment ciągni-
ków serii 9R, z flagowymi modelami 
9R 640 i 9RX 640 o mocy 691 KM. 
Najnowsze maszyny serii 9R, 9RT 
i 9RX są nie tylko mocniejsze 
i wydajniejsze, lecz także bardziej 
inteligentne. Dzięki temu operatorzy 
i kierownicy gospodarstw rolnych 
będą mogli korzystać z kolejnych 
usprawnień w zakresie łączności 
sieciowej i automatyzacji. W ciągni-
kach zastosowano nowy i niezwykle 

paliwooszczędny silnik John Deere 
o pojemności 13,6 l — ten sam co w 
kombajnach X9 — przy czym 
w głównych modelach o mocy 
640 KM nadal znajduje się spraw-
dzony silnik Cummins o pojemności 
15 l. Nowa funkcja AutoSetup 
pozwala wcześniej planować zada-
nia w spersonalizowanym Opera-
tions Center klienta. Zadania auto-
matycznie pojawiają się na wyświe-
tlaczu w kabinie, gdy maszyna wjeż-
dża na pole, a operator musi je tylko 

potwierdzić jednym naciśnięciem 
przycisku. W systemie można usta-
wić parametry takie jak klient, 
gospodarstwo, pole, granice pola, 
linie prowadzenia, szerokość/prze-
sunięcie narzędzia, produkty, apli-
kowana dawka, aplikowanie środ-
ków stosownie do lokalizacji, usta-
wienia dokumentacji i nazwa opera-
tora. Po ukończeniu zadania wszyst-
kie dane można bezprzewodowo 
przesłać do Operations Center.

Źródło: John Deere 

Mocniejsze i bardziej inteligentne

GoudenKorrel™ to koncepcyjna linia nawozów wielo-
składnikowych. Projekt jest efektem współpracy brytyjskich, 
niemieckich, holenderskich i polskich naukowców, agrono-
mów, technologów, rolników i górników. To najbardziej 
zaawansowane produkty w swojej klasie, oparte o unikatowe 
rozwiązanie – G2D Nodens Technology™. Dzięki temu rolni-
cy otrzymują szybko i trwale działający, łatwo rozpuszczalny 

granulat. 
Kompleksowy skład chemiczny naturalnego surowca, 

jakim jest polisulfat, powoduje, że posiada on ogrom-
ny potencjał zastosowania w ekologicznym 
rolnictwie. Złożona z siarczanów potasu, 
magnezu i wapnia skała szybko ulega 
rozpuszczeniu i jest łatwo przyswajalna, 
dostarczając jednocześnie kilku składni-
ków. Wykorzystywana przez Polcalc 
metoda sprawia, że nawozy linii Gouden-
Korrel™ gwarantują niemal podwójną 
moc działania polihalitu.  

NB

Przebojem zdobywa rynek

MMMMMMMMMMMMMMMMMoooooooooooooocccccccccccnnnnnnnnnniiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeejjjjjjjjjjjjjjssssssssszzzzzeee i bardz
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Bio-Lider to spółka biotechnolo-
giczna działająca w szeroko pojętej 
branży agro. Firma oferuje pełną 
gamę biopreparatów dla rolnictwa. 
Marka powstała dzięki nawiązaniu 
strategicznej współpracy z Bio-Gen 
– jednym z czołowych producentów 
biopreparatów przeznaczonych dla 
rolnictwa, sadownictwa, hodowli 
zwierząt oraz rekultywacji zbiorni-
ków wodnych i oferuje przebadane 
i efektywne preparaty biologiczne, 
bezpieczne dla ludzi oraz środowiska 
naturalnego. Stymulują one rośliny 
do wzrostu i aktywują proces humifi-
kacji gleby. 

– Nasza oferta jest odpowiedzią 
na potrzeby coraz bardziej świado-
mego rynku oraz konsumentów.  
Założenia Europejskiego Zielonego 
Ładu przewidują zwiększenie 
powierzchni gruntów rolnych prze-
znaczonych na produkcję ekologicz-
ną do 25 proc oraz ograniczenie 
stosowania nawozów mineralnych 
o 20 proc. Chcemy, aby nasze pro-
dukty dały producentom alternaty-
wę, która pozwala zachować wydaj-
ność i efektywność produkcji a jed-
nocześnie nie oddziaływać negatyw-
nie na środowisko – mówi Patryk 
Szwonder, prezes zarządu Bio-Li-
der.

Bio-Lider sukcesywnie otrzymuje 
kolejne certyfikacje swoich prepara-

tów. Oficjalną rekomendację dla rol-
nictwa ekologicznego posiadają czte-
ry produkty, w najbliższym czasie do 
tej listy dołączą kolejne.

Jednym z głównych inwestorów 
spółki jest Robert Lewandowski, pił-
karz niemieckiego Bayern Mona-
chium oraz kapitan polskiej repre-
zentacji piłki nożnej.

– Z radością przyjąłem propozy-
cję dołączenia do Bio-Lidera. Staram 
się wspierać innowacyjne rozwiąza-

nia technologiczne i biznesowe. 
Jestem przekonany o sukcesie marki, 
bo każdy z jej filarów składa się z naj-
wyższej klasy ekspertów i specjali-
stów – mówi Robert Lewandowski.

Dystrybucja pod nazwą Bio-Lider 
właśnie ruszyła. Głównym dystrybu-
torem marki jest firma PROCAM. 
Zarząd spółki zapowiada, że produk-
ty w niedalekiej przyszłości dostępne 
będą także na rynkach zagranicz-
nych.

Nowy gracz na rynku biotechnologii

Robert Lewandowski, Jarosław Peczka i Patryk Szwonder

New Holland nieprzerwanie od 
12 lat utrzymuje pozycję lidera rynku 
w rejestracji nowych ciągników rol-
niczych w Polsce. Wyniki sprzedaży 
w 2020 roku kolejny raz potwierdzają 
dominację tej marki. W ubiegłym 
roku liczba rejestracji ciągników 
marki New Holland wyniosła 1819 
(łącznie w okresie od stycznia do 
grudnia polscy rolnicy zarejestrowali 
9892 nowych ciągników). Z danych 
agencji marketingowej Martin & Jacob 
wynika, że najwyższy wskaźnik reje-
stracji odnotowano w lipcu 2020 r. – 
nowych właścicieli znalazło wtedy 
1095 maszyn. Był to kolejny rok 
wyraźnego prowadzenia grupy lide-
rów, wśród których należy wymienić 

4 najbardziej popularne marki: New 
Holland, John Deere, Kubota oraz 
Deutz-Fahr. To właśnie ci producenci 
łącznie w tym roku zarejestrowali 
5209 nowych ciągników, co stanowi 

blisko 53 proc. całego wolumenu 
rejestracji. Wyróżniającym się seg-
mentem jest przedział mocy od 100 
do 140 KM w ciągnikach średniej 
wielkości. Marka New Holland od 
2020 roku oferuje tutaj aż 3 serie naj-
większych jednostek T5 Electro Com-
mand oraz nowości T5 Dynamic 
Command i T5 Auto Command. New 
Holland jako jedyny producent może 
pochwalić się aż trzema modelami 
w tzw. rankingu TOP 10 najlepiej 
sprzedających się ciągników rolni-
czych w Polsce w 2020 roku: TD5.85 
– 188 rejestracji, T4.75S – 147 reje-
stracji i T6.125 – 139 rejestracji. 

Źródło: New Holland

New Holland wciąż na czele
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Korzyści z integracji odniosła 
także polska wieś, która zyskała 

dostęp do funduszy przeznaczanych 
w Unii Europejskiej na rozwój obsza-
rów wiejskich. Wieś po raz pierwszy 
w historii stała się pożądanym miej-
scem zamieszkania. Nie dziwi już 
nikogo, że ciągu ostatnich kilkunastu 
lat udział ludności wiejskiej w lud-
ności kraju ogółem zwiększył się z 38 
do 40 proc. 

Cele WPR pozostają 
niezmienne

Cele Wspólnej Polityki Rolnej UE 
pozostają w zasadzie niezmienne, 
zmieniają się tylko warunki ich reali-
zacji. Te cele to utrzymanie takiego 
poziomu produkcji, by zapewniał on 
samowystarczalność żywnościową 
wspólnoty, by produkowana przez 
nią żywność była wysokiej jakości 
oraz by poziom dochodów rolników 
nie odbiegał od dochodów ludzi 
zatrudnionych w innych działach 
gospodarki. 

Obecnie nieobojętne stają się 
także środowiskowe koszty produkcji 
rolnej. Ludzkość doszła bowiem do 
wniosku, że dotychczasowe formy 
eksploatacji zasobów przyrodniczych 
Ziemi grożą jej mieszkańcom nie-
uchronną zagładą. Zapobieżenie jej, 
a przynajmniej odsunięcie na jak naj-
dalszy termin stało się w tej sytuacji 
sprawą najważniejszą. I właśnie to 
zadanie legło u podstaw wprowadze-
nia w rolnictwie europejskim nowe-
go ładu, którego główną ideą jest 

respekt przed groźbą wyczerpania 
zasobów środowiska naturalnego, 
a więc i przed groźbą drastycznego 
zmniejszenia produkcji płodów rol-
nych i głodu. Konieczność dokonania 
takiej zmiany wynika także z postę-
pujących zmian klimatu, w których 
udział ludzi, w tym także i rolników, 
uważa się obecnie za największy. 

Wprowadzenie w unijnym rolnic-
twie nowego ładu nie będzie jednak 
łatwe. Otóż jednym z czynników, 
który to utrudni, jest postępująca 
globalizacja światowej gospodarki, 
czyli coraz łatwiejszy dostęp unij-
nych konsumentów do żywności 
produkowanej na innych kontynen-
tach. Oznacza to, że unijna produk-
cja żywności powinna być konkuren-
cyjna cenowo, co przy na ogół znacz-
nie niższych w innych krajach kosz-
tach pracy i niższych standardach 
produkcji będzie prawie niemożliwe 
do osiągnięcia.

W Polsce będzie trudniej
W Polsce dodatkową trudność 

sprawi fakt, że rolnicy i w ogóle 
mieszkańcy wsi traktowani są przez 
obecną władzę nie tyle jako produ-
cenci, ile jako sprzyjający rządzą-
cym elektorat. I, zdaniem rządzą-
cych, dobrze byłoby, gdyby był on 
jak najliczniejszy. Fakt ten nie będzie 
sprzyjał koniecznym w polskim rol-
nictwie reformom, niezbędnym do 
zmniejszenia zatrudnienia i zwięk-
szenia wydajności pracy. A jest to 
najbardziej oczywisty sposób na 

zwiększanie dochodów gospodarstw 
rolnych. 

Na szczęście nie jest to sposób 
jedyny. Druga możliwość ich zwięk-
szenia tkwi we wzmocnieniu pozycji 
rolnika w łańcuchu: produkcja – prze-
twórstwo – handel. W Polsce jest ona 
niezwykle niska. Przede wszystkim 
dlatego, że zakłady przetwórcze nie są 
własnością rolników, po drugie dlate-
go, że towarowa oferta gospodarstw 
rolnych jest bardzo mała w porówna-
niu z potencjałem produkcyjnym 
przetwórstwa i możliwościami rynko-
wymi handlu. Receptą na to byłoby 
podejmowanie przez rolników pro-
dukcji i sprzedaży bezpośrednio kon-
sumentom niektórych artykułów spo-
żywczych oraz współpraca gospo-
darstw rolnych w oferowaniu dostaw 
dużych partii surowca. 

Unia Europejska nie określa 
poszczególnym krajom sposobów 
dostosowywania się do jej ogólnej 
strategii. Dla UE ważne jest czy będą 
one dobrze służyć jej realizacji. Nie-
stety, polskie rolnictwo nie ma tu 
uprzywilejowanej pozycji. W pierw-
szym rzędzie, przy tak dużym jak 
u nas, dwa razy wyższym od średnie-
go w Unii Europejskiej, zatrudnieniu 
w rolnictwie trudno będzie zapewnić 
gospodarstwom rolnym odpowiedni 
poziom dochodów. Obecnie dochody 
tzw. parytetowe, tj. takie jak w innych 
dziedzinach gospodarki, osiąga tylko 
8 proc. ogółu gospodarstw rolnych, 
z czego 5 proc. tylko dzięki dopłatom 
bezpośrednim z UE. Pozostałym 92 

Nowy ład w rolnictwie

Plan Strategiczny 
dla Wspólnej Polityki Rolnej
Wejście Polski do Unii Europejskiej i objęcie naszego rolnictwa zasadami 
Wspólnej Polityki Rolnej UE przyniosło rolnikom wymierne korzyści. 
W ciągu kilku lat dochody gospodarstw rolnych wzrosły średnio 
dwukrotnie. Mimo to, w żadnym do tej pory roku, nie przekroczyły one 
poziomu dochodów ludzi zatrudnionych w innych sferach gospodarki. 
Świadczy to tylko o tym, że przed wejściem Polski do UE nasze rolnictwo 
znajdowało się w przededniu katastrofy. 
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proc. służą one jedynie zmniejszeniu 
dystansu w wynagrodzeniach. 

Przy tak dużym jak w Polsce roz-
drobnieniu gospodarstw rolnych ich 
średnia produktywność jest bardzo 
niska. W 80 proc. polskich zagród 
wartość produkcji nie przekracza 
poziomu 25 tys. euro. Przy tym te 80 
proc. gospodarstw dostarcza tylko 34 
proc. produkcji towarowej polskiego 
rolnictwa, mimo iż posiadają około 
50 proc. użytkowanej rolniczo ziemi. 

Polskie rolnictwo nie spało
Po wejściu Polski do UE w pol-

skim rolnictwie rozpoczęły się pożą-
dane zmiany, polegające głównie na 
koncentracji i specjalizacji produkcji. 
Liczba gospodarstw rolnych utrzy-
mujących trzodę chlewną zmniejszy-
ła się już do około 100 tys., do podob-
nego poziomu obniżyła się liczba 
gospodarstw zajmujących się towaro-
wą produkcją mleka. Dziesięciokrot-
nie mniejsza niż kiedyś jest liczba 
plantatorów buraków cukrowych 
(około 30 tys.). Wyspecjalizowane 
i wysoko towarowe są gospodarstwa 
zajmujące się chowem drobiu, a także 
gospodarstwa sadownicze czy nasta-
wione na produkcję warzyw. Proce-
som koncentracji i specjalizacji pro-
dukcji towarzyszył wzrost plonów 
oraz wzrost produkcyjności zwierząt 
gospodarskich. A także poprawa 
jakości produktów (np. mleka). 

Jednocześnie w produkcji global-
nej rolnictwa rośnie udział produkcji 
towarowej, który wynosi obecnie 

około 75 proc. Obok koncentracji 
i specjalizacji produkcji rolnej postę-
puje także jej regionalizacja.

Przy obecnym stanie struktural-
nym polskiego rolnictwa trudno jed-
nak wyobrazić sobie, jaką rolę speł-
niać będą w nim gospodarstwa naj-
mniejsze, o powierzchni do 5 ha, 
których udział w ogólnej liczbie 
gospodarstw rolnych wynosi 53,5 
proc. Kierownicy tych gospodarstw 
prawie wycofali się już z produkcji 
zwierzęcej, nie zabiegają też szcze-
gólnie o wzrost plonów ani o podno-
szenie  kwalifikacji. Praca na roli nie 
jest już w tych gospodarstwach głów-
nym źródłem utrzymania, bodaj naj-
większą korzyść mają z możliwości 
korzystania z systemu emerytalnego 
rolników (KRUS). Jednak na ogólne 
wyniki polskiego rolnictwa osiągnię-
cia małych gospodarstw wpływają 
w niewielkim stopniu, gdyż gospo-
darstwa te użytkują tylko kilkanaście 
proc. ogółu ziemi rolniczej. 

Co będzie, pokaże czas
Najogólniej mówiąc, nowy ład 

w rolnictwie będzie polegał na utrzy-
maniu różnorodności biologicznej, 
zwiększeniu dobrostanu zwierząt 
i zmniejszeniu zużycia chemicznych 
środków produkcji przez zastępowa-
nie ich środkami biologicznymi. Czyli 
na tworzeniu takich warunków jakie 
już istnieją w gospodarstwach z tzw. 
rolnictwem zintegrowanym i w gospo-
darstwach ekologicznych. Tych pierw-
szych mamy niespełna 8 tys., tych 

drugich nieco ponad 19 tys. Czyli na 
razie jest to margines. 

W Planie Strategicznym przewi-
duje się redystrybucyjne wsparcie 
dochodów małych i średnich gospo-
darstw przez dopłaty ekologiczne, 
przez dopłaty do utrzymywanych 
zwierząt a także przez płatności do 
uprawy roślin wysokobiałkowych, 
buraków cukrowych, ziemniaków 
skrobiowych, pomidorów, truskawek, 
chmielu, lnu i konopi włóknistych. 
Dopłaty te już od kilku lat są stoso-
wane, ich wpływ na kształt polskiego 
rolnictwa zobaczymy jednak dopiero 
po opublikowaniu wyników ubiegło-
rocznego spisu rolnego.

Wydajne gospodarowanie wodą, 
glebą i powietrzem, co jest jednym 
z celów nowego ładu,  wymagać 
będzie ściślejszego powiązania 
gospodarstw rolnych z nauką oraz 
wsparcia finansowego inwestycji 
zwiększających retencję wodną. 
Takich jak tworzenie oczek wodnych, 
utrzymywanie mokradeł i śródpol-
nych zadrzewień, a także zadarnio-
nych skarp i stref buforowych, zapo-
biegających spływaniu pozostałości 
środków chemicznych do rzek 
i jezior.

Czas pokaże, czy propozycje 
nowego ładu w polskim rolnictwie 
spowodują jego mądrą więź ze środo-
wiskiem, czy raczej przyczynią się 
jedynie do utrzymania pożądanej 
przez obecny rząd archaicznej struk-
tury agrarnej. 

Edmund Szot

Rolnicy i w ogóle mieszkańcy wsi traktowani są 
przez obecną władzę nie tyle jako producenci, 
ile jako sprzyjający rządzącym elektorat. Fakt 
ten nie będzie sprzyjał koniecznym w polskim 
rolnictwie reformom, niezbędnym do zmniejszenia 
zatrudnienia i zwiększenia wydajności pracy.
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Innowacyjne środki ochrony 
roślin dla zbóż i rzepaku

– Centralnym elementem strategii 
biznesowej Bayer jest zrównoważony 
rozwój i wszystkie działania koncen-
trujemy wokół tego hasła. Wynika to 
z wieloletniej obserwacji przed jaki-
mi stają dziś rolnicy na całym świe-
cie. Z jednej strony rolnictwo mierzy 
się z koniecznością ochrony klimatu 
i środowiska oraz coraz bardziej 
wymagającymi normami w tym 
zakresie, z drugiej – z potrzebą zwięk-
szenia  produktywności i zapewnie-
nia coraz większej ilości doskonałej 
jakościowo żywności, z wykorzysta-
niem mniejszej ilości zasobów natu-
ralnych. Aby można było mówić 
o skuteczności rolnictwa zrównowa-

żonego, nie należy postrzegać go 
tylko jako hasła na przyszłości. Rol-
nicy potrzebują innowacji już dzisiaj. 
To realne narzędzia, które – pomimo 
kurczących się zasobów naturalnych 
– mogą zapewniać wydajną produk-
cję żywności i wspierać opłacalność 
pracy rolnika – mówi Antoine Ber-
net, szef działu Crop Science w Bayer 
dla Polski, Krajów Bałtyckich, Czech 
i Słowacji. 

Dział Crop Science firmy Bayer 
rozwija szeroką gamę innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie chemicznej 
i biologicznej ochrony roślin, dostar-
cza wysokiej jakości nasion oraz upo-
wszechnia rozwiązania cyfrowe, 

takie jak Climate FieldView, które 
pomagają rolnikom w zintegrowa-
nym zarządzaniu uprawami oraz ich 
precyzyjnej i odpowiedzialnej ochro-
nie. 

W ciągu roku ponad 7800 naukow-
ców na całym świecie opracowuje 
produkty wspierające współczesne 
rolnictwo. Cieszymy się, że w każ-
dym kolejnym roku jako Crop Scien-
ce Bayer możemy zaoferować inno-
wacje wspierające potencjał rolników 
w kluczowych dla polskiego rolnic-
twa segmentach produkcji rolniczej 
– podkreśla Iwona Krych-Stec, Head 
of Marketing Crop Science, Bayer 
Polska.

Na początku roku fi rma Bayer prezentowała nowości na sezon 
2021 w zakresie innowacyjnych środków ochrony roślin dla 
zbóż i rzepaku. 

Zespół Bayer Crop Science
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D-ACT 
– nowa technologia ochrony rzepaku 

Szkodniki zajmują istotne miejsce wśród czynników wpły-
wających na poziom plonowania rzepaku. Z tego powodu 
uprawy wymagają ciągłej lustracji i – po stwierdzeniu 
wystąpienia zagrożenia – precyzji 
w doborze odpowied-
nich pestycydów. Chociaż 
liczba dostępnych sub-
stancji aktywnych została 
dość znacznie ograniczo-
na, nadal dysponujemy 
jeszcze środkami z róż-
nych grup chemicznych 
i o różnym mechanizmie 
działania. Dobór odpo-
wiedniej jakości produktu 
ze skuteczną substancją 
aktywną, to strategiczna decyzja rolnika. 

Technologia insektycydowa D-ACT zawiera produkty 
Decis® Mega i Kestrel®1. Co je wyróżnia? 
• szybkie kontaktowe działanie na szkodniki,
• długotrwała ochrona systemiczna,
• efektywna ochrona rzepaku,
• elastyczność w łączeniu komponentów w zależności od 

szkodników i warunków pogodowych.
Technologia D-ACT jest dostępna w opakowaniach dosto-

sowanych dla większych i mniejszych powierzchni upraw. 
Komponenty technologii D-ACT
Decis Mega to dobrze znany i sprawdzony środek owa-

dobójczy z grupy pyretroidów. Preparat ma szybkie działanie 
„uderzeniowe”, skutecznie redukuje populacje szkodników 
gryzących i kłująco-ssących, oddziałując na układ nerwowy 
insektów. Skutkiem jest natychmiastowe zaniechanie żero-
wania. Na szkodniki działa kontaktowo i żołądkowo, z kolei 
na roślinie wykazuje działanie powierzchniowe. Z tego 
względu bardzo ważna jest dokładność zabiegu i pełne 
pokrycie roślin w czasie oprysku. Decis Mega najlepiej działa 
w niższych temperaturach, poniżej 20oC, gdy jeszcze jest 
zbyt zimno na pełne działanie substancji systemicznych. Po 
Decis Mega warto więc sięgnąć jesienią lub wczesną wiosną. 
W cieplejszym okresie zabiegi należy wykonywać późnym 
wieczorem.

Kestrel to systemiczny środek owadobójczy, oparty 
o substancję aktywną acetamipryd. Działa powierzchniowo, 
wgłębnie i układowo, co umożliwia stosowanie środka 
przeciwko stadiom szkodników żerujących wewnątrz i na 
zewnątrz łodyg, pędów i liści. Wewnątrz rośliny preparat 
utrzymuje aktywność dłużej niż na powierzchni. Z kolei 
działanie na owady (kontaktowe i żołądkowe) trwa około 
10 dni, w zależności od gatunku i fazy rozwojowej szkod-
nika. Kestrel jest odporny na parowanie i zmywanie przez 
deszcz oraz charakteryzuje się bardzo niską toksycznością 
dla pszczoły miodnej, co pozwala na przeprowadzanie 
zabiegów chemicznych nawet podczas kwitnienia rzepaku, 

po oblocie pszczół, w godzinach wieczornych, zawsze 
zgodnie z etykietą.

Wczesną wiosną, tuż po pojawieniu się chowacza bru-
kwiaczka można wykonać zabieg Decisem Mega. W okresie 
późniejszym, obejmującym chowacze łodygowe i słodyszka 
rzepakowego, polecamy mieszaninę Decis Mega  z Kestre-
lem. Preparat Kestrel można zastosować również w okresie 
późniejszym, w celu zwalczenia szkodników łuszczynowych. 
Jego dłuższe i systemiczna działanie pozwoli między innymi 
na zwalczenie chowacza podobnika i pryszczarka kapustni-
ka. Terminy, mieszanki i dawki preparatów należy zawsze 
dostosować do czasu i natężenia występowania szkodników 
oraz aktualnych warunków pogodowych. 

Input Triple
Input Triple jest innowacyjnym fungicydem do stosowa-

nia w zbożach przeciwko patogenom chorobotwórczym. 
Jest to fungicyd o wyjątkowym składzie, dopasowanym do 
pierwszego zabiegu fungicydowego T1. Zawiera 160 g/l 
protiokonazolu, 200 g/l spiroksaminy oraz 40 g/l proquinazi-
du. Doskonale chroni zboża przed łamliwością podstawy 
źdźbła i innymi chorobami oraz wyjątkowo skutecznie działa 
na mączniaka prawdziwego, zwalczając go interwencyjnie 
oraz zapobiegawczo.

Dzięki zastosowaniu Input Triple 
zwalczanie chorób zbóż wkracza na 
nowy poziom. Na czym to polega? 
Unikalne połączenie aż trzech sub-
stancji zapewnia silny efekt działania 
przeciwko chorobom wczesnego 
rozwoju roślin. Poprzez wprowadze-
nie do produktu specjalistycznego 
składnika przeciwko mączniakowi 
prawdziwemu – proquinazidu – 
w praktyce uzyskano doskonałe 
działanie zapobiegawcze i inter-
wencyjne. Środek stosowany na 
początku strzelania w źdźbło 
w dawce 1,0 l/ha szybko eliminuje 
infekcje i zabezpiecza zboża na długi 
czas. Siła produktu jest szczególnie 
widoczna w zwalczaniu łamliwości 
podstawy źdźbła oraz w długotrwałym działaniu ochronnym 
przeciwko mączniakowi prawdziwemu. Bogata etykieta 
środka daje możliwości zwalczania szerokiego spektrum cho-
rób w różnych terminach.

Fungicyd spełnia wymogi rolnictwa zrównoważonego 
i strategii antyodpornościowej. Istotnym atutem Input Triple 
jest formulacja „Leafshield”, która dodatkowo zwiększa moc 
działania środka i zapewnia możliwość zastosowania w mniej 
korzystnych warunkach atmosferycznych. Input Triple reko-
mendowany jest w programie ochrony wspólnie z Ascra 
Xpro (wprowadzonym na polski rynek w roku 2020) w dru-
gim zabiegu T2, co zabezpiecza plantację praktycznie na cały 
sezon i skutkuje wysokimi przyrostami plonów. (B)

Nowości Bayer Crop Science w sezonie 2021

le 
a
 

precyzji 



16

Działanie fungicydów
Fungicydy możemy podzielić na 

grupy w oparciu o następujące kryte-
ria:
•  sposób przemieszczania się sub-

stancji czynnej w roślinie
•  mechanizm działania substancji 

czynnej na patogen.
Ze względu na sposób przemiesz-

czania się substancji na roślinie 
wyodrębniamy fungicydy: o działa-
niu kontaktowym (powierzchnio-
wym), wgłębnym i układowym (sys-
temicznym) Fungicydy o działaniu 
kontaktowym utrzymując się na 
powierzchni roślin i w miejscu ich 
aplikacji, uniemożliwiają kiełkowa-
nie zarodników grzybów. Są aktywne 
jedynie na powierzchni rośliny nie 
wnikając w jej tkanki. Stosując fungi-
cydy o działaniu powierzchniowym, 
należy zwrócić szczególną uwagę, na 
dokładne pokrycie chronionych orga-
nów roślin przez ciecz roboczą 
w trakcie zabiegu, a także na możli-
wość wystąpienia opadów deszczu. 
Popularne substancje czynne z tej 
grupy to na przykład mankozeb czy 
siarka.

Fungicydy o działaniu wgłębnym, 
poza działaniem na powierzchni 
rośliny, wnikają w jej tkanki i mogą 
rozprzestrzeniać się w ograniczonym 
zakresie wewnątrz organu rośliny na 
który substancja została naniesiona. 
Przykładem substancji czynnej nale-
żącej do tej grupy jest cyprodynil.

Fungicydy o działaniu układo-
wym wnikają w głąb rośliny korzy-
stając z jej systemu przewodzenia. 
Rozprzestrzeniając się w ten sposób 
w roślinie, zapewniają ochronę rów-
nież w miejscach, na które preparat 

nie został naniesiony. Substancjami 
należącymi do tej grupy są między 
innymi protiokonazol i tebukona-
zol.

Fungicydy w zależności od możli-
wości ich zastosowania w trakcie 
rozwoju choroby możemy podzielić 
na zapobiegawcze, interwencyjne 
i wyniszczające. Fungicydy o działa-
niu zapobiegawczym wytwarzają 
barierę na powierzchni rośliny unie-
możliwiającą wnikanie patogenu do 
wnętrza rośliny.

Fungicydy o działaniu interwen-
cyjnym (leczniczym) stosujemy 
w początkowej fazie procesu choro-
bowego, po pojawieniu się pierw-
szych objawów infekcji aby zahamo-
wać dalszy rozwój patogena.

Fungicydy o działaniu wyniszcza-
jącym są możliwe do stosowania 
także wtedy kiedy obserwujemy już 
rozwiniętą chorobę. Ich działanie 
skupia się na zatrzymaniu dalszego 
rozwoju choroby, zniszczeniu zarod-
ników i częściowo grzybni patogena, 
które mogły by być źródłem wtórnej 
infekcji. 

Ponadto wyróżniamy podział fun-
gicydów ze względu na ich mecha-
nizm działania w komórkach grzyba, 
a także ze względu na ich przynależ-
ność do grup chemicznych. W ochro-
nie przeciwko patogenom grzybo-
wym zastosowanie znajdują substan-
cje czynne należące do grup che-
micznych takich jak na przykład: 
triazole, strobliuriny, anilinopirymi-

Fungicydy w zbożach
Fungicydy to środki, które chronią rośliny uprawne w tym zboża przed 
chorobami. Spełniają bardzo ważną funkcję w utrzymaniu zdrowia roślin, 
które dzięki temu mogą lepiej plonować. Jest wiele groźnych chorób, 
które występują w uprawach zbożowych. Choroby te uszkadzają tkanki 
liści, kłosów a także źdźbeł co bardzo silnie osłabia rośliny. Zastosowanie 
fungicydów działa na patogeny grzybowe, hamując ich rozwój lub 
powodując ich zamieranie.

Fot. 1. Charakterystyczne medalionowe plamy łamliwości na źdźble pszenicy ozimej
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dyny, ditiokarbiminiany, quinozoli-
ny, morfoliny czy środki z grupy 
SDHI.

Terminy stosowania 
fungicydów

T1
Pierwszy zabieg po wiosennym 

ruszeniu wegetacji wykonać można 
od fazy BBCH 30, szczególnie jeżeli 
po zimie obserwujemy dużą presję 
chorób. Zabieg T1 jest przewidziany 
do zwalczania chorób podstawy 
źdźbła, a także ogranicza rozwój 
patogenów zasiedlających liście, 
zainfekowanych w okresie jesiennym 
i zimowym. Dlatego bardzo istotne 

jest dobranie do zabiegu preparatu 
o szerokim spektrum działania, 
uwzględniając zakres temperatur 
w którym środki wykazują największą 
skuteczność. Najczęściej obserwowa-
nymi chorobami podstawy źdźbła na 
terenie naszego kraju są łamliwość 
źdźbła (Fot.1) i fuzaryjna zgorzel pod-
stawy źdźbła. Patogeny odpowiedzial-
ne za te choroby uszkadzają tkanki 
mechaniczne i przewodzące, co pro-
wadzi do przedwczesnego zamierania 
źdźbeł, słabego wypełnienia ziarna 
i bielenia kłosów. W przypadku silne-
go porażenia dochodzi do wyłamywa-
nia się roślin, a nawet wylegania łanu. 
W tym terminie zwalczamy także 
mączniaka prawdziwego zbóż i traw, 
który jest uważany za patogena 

o wysokiej szkodliwości. Szczegól-
nym zagrożeniem jest mączniak 
w intensywnych uprawach zbóż 
o gęstym siewie, silnie nawożonych 
azotem. Co więcej, mączniak wytwa-
rza kilka generacji w trakcie jednego 
sezonu wegetacyjnego co powoduje 
przewlekłą infekcję.

T2
Zabieg T2 chroni górne liście zbóż, 

które są głównym organem asymila-
cyjnym i odpowiadają za wielkość 
plonu ziarna. Aplikację wykonujemy 
od fazy strzelania w źdźbło, w okresie 
3 do 4 tygodni następujących po 
zabiegu T1. O przyspieszeniu zabiegu 
T2 możemy zdecydować jeżeli nie 

zastosowano ochrony fungicydowej 
w terminie T1. Roślina której liście są 
silnie porażone przez choroby grzybo-
we przedwcześnie dojrzewa i zamie-
ra. Dlatego istotne jest uchwycenie 
pierwszych objawów infekcji, aby 
zastosowana ochrona była jak najbar-
dziej skuteczna, a zniszczenia wywo-
łane chorobą nie ograniczały poten-
cjału asymilacyjnego rośliny. Aplika-
cja fungicydu w tym terminie skupia 
się na ochronie pszenicy przed mącz-
niakiem, septoriozą paskowaną liści 
pszenicy, brunatną plamistością liści 
pszenicy (DTR), rdzą brunatną oraz 
rdzą żółtą. Ponadto w uprawie jęcz-
mienia zwalczamy mączniaka, plami-
stość siatkową liści jęczmienia, ryn-
chosporiozę oraz rdzę jęczmienia. 

Szczególnie niebezpiecznym pato-
genem mogącym uszkadzać dużą 
powierzchnię liści jest septorioza 
paskowana liści pszenicy (Fot.2). Sep-
torioza jest wyjątkowo trudna do 
zaobserwowania gdyż okres utajonej 
infekcji może trwać od 14 do 38 dni. 
W tym czasie grzyb swobodnie rozwi-
ja się w tkankach liścia powodując ich 
uszkodzenia. W praktyce oznacza to, 
że w momencie zaobserwowania 
pierwszych objawów choroby zabieg 
chemiczny można uznać za spóźnio-
ny. Pierwsze objawy zakażenia septo-
riozą możemy obserwować w sprzyja-
jących warunkach pogodowych już 
jesienią. Wiosną infekowane są wyż-

sze liście, poprzez zarodniki przeno-
szone z kroplami wody. 

Szeroko rozpowszechnione na 
plantacjach zbóż są rdze. Powszech-
nie występuje rdza brunatna, a od 
kilku lat obserwuje się także 
w naszym kraju rdzę żółtą. Rdza bru-
natna pojawia się silniej w drugiej 
połowie sezonu wegetacyjnego 
w zmiennym nasileniu. Gdy poraże-
nie rdzą ma charakter epidemii notu-
je się duże straty w plonie. Występo-
wanie rdzy zmniejsza powierzchnię 
asymilacyjną liści i powoduje utratę 
wody z roślin poprzez wzmaganie 
transpiracji. Rdza żółta jest uważana 
za patogena o mniejszym znaczeniu, 
ze względu na swoje wymagania 
pogodowe, jednak sytuacja dyna-

Fot. 2. Silne porażenie septoriozą paskowaną na liściu pszenicy ozimej – widoczne 
czarne owocniki patogena 

Roślina której liście są 
silnie porażone przez 
choroby grzybowe 
przedwcześnie dojrzewa 
i zamiera. Dlatego 
istotne jest uchwycenie 
pierwszych objawów 
infekcji, aby zastosowana 
ochrona była jak 
najbardziej skuteczna.
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Przykładowe substancje czynne zalecane do stosowania w ochronie zbóż przed chorobami. Preparaty o wymienionym 
składzie można odnaleźć na: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin---zastosowanie

Substancje 
aktywne

Grupa 
chemiczna

Termin 
ważności 

w UE
Zwalczane patogeny

azoksystrobina strobilurina 31.12.2024 mączniak prawdziwy, brunatna plamistość, rdza brunatna, septorioza 
paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów

piraklostrobina strobilurina 31.01.2022 rdza brunatna, rdza żółta zbóż, brunatna plamistość liści, septorioza 
paskowana liści

azoksystrobina
cyprokonazol

strobilurina
triazol

31.12.2024
31.05.2021

łamliwość podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość, 
septorioza paskowana liści, septorioza plew, rdza brunatna

piraklostrobina
mefentrifl ukonazol

strobilurina
triazol

31.01.2022
20.03.2029 septorioza paskowana liści, rdza brunatna, rdza żółta

piraklostrobina
fl uksapyroksad

strobilurina
SDHI

31.01.2022
31.05.2025

brunatna plamistość, mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza 
paskowana liści

protiokonazol triazol 31.07.2021 mączniak prawdziwy, rdza żółta, rdza brunatna, septorioza paskowana 
liści, brunatna plamistość, septorioza plew

protiokonazol
fl uoksastrobina

triazol
strobiluriny

31.07.2021
31.07.2021

mączniak prawdziwy, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza 
paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów

protiokonazol
tebukonazol

triazol
triazol

31.07.2021
31.08.2021

mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorio-
za plew, brunatna plamistość, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

protiokonazol ben-
zowindyfl upyr

triazol
SDHI

31.07.2021
02.03.2023

rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści, septorioza plew, 
brunatna plamistość

benzowindyfl upyr SDHI 02.03.2023 rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści, septorioza plew

fl uksapyroksad SDHI 31.05.2025 mączniak prawdziwy, septorioza paskowana liści, rdza brunatna, rdza 
żółta, brunatna plamistość, łamliwość źdźbła

protiokonazol, 
biksafen
fl uopyram

triazol
SDHI
SDHI

31.07.2021
31.05.2025
31.01.2024

łamliwość źdźbła, mączniak prawdziwy, septorioza paskowana liści, sep-
torioza plew, rdza brunatna, brunatna plamistość, fuzarioza liści, fuzarioza 
kłosów

prochloraz imidazol 31.12.2023 łamliwość podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy, septorioza plew, septo-
rioza paskowana liści, brunatna plamistość

prochloraz
tebukonazol
proquinazid

imidazol
triazol
chinozol

31.12.2023
31.08.2021
31.07.2022

brunatna plamistość liści, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, łamliwość 
źdźbła, mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, 
septorioza plew, rdza karłowa, rynchosporioza zbóż

prochloraz
fenpropidyna
tebukonazol

imidazol
morfolina
triazol

31.12.2023
31.12.2021
31.08.2021

mączniak prawdziwy, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana 
liści, septorioza plew rynchosporioza zbóż

pentiopirad SDHI 31.05.2025 brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza 
paskowana liści, septorioza plew

fl utriafol triazol 31.08.2024 mączniak prawdziwy, septorioza paskowana liści, septorioza plew

bromukonazol triazol 31.01.2024 mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, fuzarioza 
kłosów, czerń zbóż, rdza żółta

mefentrifl ukonazol triazol 20.03.2029 mączniak prawdziwy, septorioza paskowana liści, rdza brunatna, rdza 
żółta

metkonazol triazol 30.04.2021 septorioza paskowana liści, fuzarioza kłosów

tebukonazol triazol 31.08.2021 mączniak prawdziwy, septorioza paskowana liści, septorioza plew, rdza 
brunatna, brunatna plamistość

tetrakonazol triazol 31.12.2021 mączniak prawdziwy, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana 
liści
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micznie się zmienia. Zidentyfikowa-
no rasy tego patogena zdolne do 
infekcji w warunkach suszy i wyso-
kiej temperatury, które coraz częściej 
obserwujemy w naszym kraju.

T3
Istotą zabiegu T3 jest ochrona 

kłosa ale również przedłużenie zdro-
wotności liścia flagowego i podflago-
wego. Zabieg ten wykonuje się od 
końca fazy kłoszenia do końca fazy 
kwitnienia. Decyzję o wykonaniu 
aplikacji należy podjąć przede 
wszystkim w oparciu o panujące 
warunki pogodowe. Infekcji kłosa 
sprzyja wysoka wilgotność oraz 
intensywne opady deszczu w okresie 
kwitnienia zbóż. Chorobami o naj-
większym znaczeniu w tej fazie roz-
wojowej roślin są septorioza plew 
pszenicy oraz fuzarioza kłosów. 
Wysokie porażenie przez Fusarium 
jest widoczne na kłosie jako różowo-
pomarańczowy nalot grzybni na 
okrywie ziarniaka (Fot.3). Występo-
wanie tej choroby skutkuje zanie-
czyszczeniem plonu przez mykotok-
syny. Mykotoksyny są to metabolity 
wtórne grzybów stanowiące zagroże-
nie dla zdrowia ludzi i zwierząt. 
Ponadto skażenie ziarna dyskwalifi-
kuje je jako dobry materiał siewny. 
Silne porażenie ziarniaka uniemożli-
wia jego kiełkowanie, a w przypadku 
słabszego porażenia kiełkująca siew-
ka stanowi źródło infekcji dla nowej 
plantacji. Przy wyborze środka, który 
chcemy zastosować do zabiegu T3 
należy zwrócić uwagę na jego karen-
cję, gdyż okres od zastosowania do 
zbioru zboża jest zazwyczaj krótki.

Podjęcie decyzji o terminie wyko-
nania zabiegów fungicydowych 
powinno być poprzedzone wnikliwą 
lustracją łanu, a co za tym idzie uza-
leżnione od oceny kondycji roślin na 
polu oraz nasilenia chorób. Bardzo 
ważna jest również znajomość histo-
rii danego pola. Szczególnie w kon-
tekście występowania chorób na 
przestrzeni ostatnich lat oraz często-
ści występowania zbóż w płodozmia-
nie, ponieważ wpływa to na nagro-
madzenie się w glebie resztek 
pożniwnych, będących źródłem 
zakażenia dla uprawy. Istotne jest 
również dostosowanie terminu zabie-
gu do warunków pogodowych panu-
jących w danym sezonie. W ostat-
nich latach warunki pogodowe na 
terenie naszego kraju wykazują się 

dużą zmiennością, najczęściej nieste-
ty są trudne i stresogenne dla roślin 
uprawnych. Wpływa to także na bar-
dzo zróżnicowany przebieg chorób 
roślin zbożowych.

Zjawisko odporności patogenów 
grzybowych na substancje czynne 
fungicydów jest szeroko rozpo-
wszechnione i ciągle narasta. Przy-
czynia się to do spadku efektywności 
działania środków dostępnych na 
naszym rynku. Zabiegi fungicydowe 
są i będą niezbędne do utrzymania 
zdrowia roślin, a tym samym do osią-
gnięcia wysokich plonów ziarna 
zbóż. Bardzo ważne jest więc prze-
ciwdziałanie powstawaniu odporno-
ści patogenów poprzez rozsądne 
korzystanie ze środków ochrony 
roślin. Wykonując zabiegi ochronne 
należy zwracać szczególną uwagę na 
dobór fungicydów z różnych grup 

chemicznych (Tabela). Nie należy 
wykorzystywać substancji o zbliżo-
nym mechanizmie działania wielo-
krotnie w ciągu tego samego sezonu, 
wskazane jest także stosowanie mie-
szanin fungicydów. Jednocześnie rol-
nicy znajdują się w trudnej sytuacji 
w związku ze stałym wycofywaniem 
z rynku coraz większej ilości sub-
stancji czynnych środków ochrony 
roślin. Dlatego tym bardziej należy 
postępować nieschematycznie i roz-
ważnie aby dobrze wykorzystać coraz 
szczuplejszą pulę możliwych do 
zastosowania fungicydów. 

 Barbara Ciupa-Wyleżałek
Agnieszka Mączyńska

Barbara Krzyzińska
Instytut Ochrony Roślin-PIB 

Oddział Sośnicowice
Fot.  Agnieszka Mączyńska

Fot. 3. Kłos pszenicy ozimej z widocznymi objawami fuzariozy i nalotem grzybów 
wywołujących czerń zbóż



Do Krajowego Rejestru są wpisy-
wane wyłącznie odmiany, które 

wykazują korzystne cechy agrono-
miczne, wysoki plon w połączeniu 
z wysokim poziomem innych cech. 
Badania rejestrowe odmian kukury-
dzy przed wpisaniem do KR prowa-
dzi Centralny Ośrodek Badania 
Odmian Roślin Uprawnych (COBO-
RU), przez dwa lata, w seriach na 
ziarno i na kiszonkę, w reprezenta-
tywnej liczbie miejscowości, w zróż-
nicowanych warunkach glebowych 
i klimatycznych. Tylko odmiany 
odrębne od innych, wyrównane 
morfologicznie i genetycznie, oraz 
utrzymujące swoje cechy, mogą być 
wpisane do KR. Wykaz odmian wpi-
sanych do KR znajduje się w wydaw-
nictwach i na stronie internetowej 
COBORU.

COBORU razem z Polskim Związ-
kiem Producentów Kukurydzy 
(PZPK) prowadzi również doświad-
czenia porejestrowe (PDO) z odmia-
nami wpisanymi do KR i z wyróż-
niającymi się odmianami z katalogu 
CCA, badanymi przez 2 lata 
w doświadczeniach rozpoznaw-
czych. Firmy hodowlano-nasienne 
zgłaszają do tych doświadczeń swoje 

odmiany na zasadach dobrowolno-
ści. Wyniki doświadczeń porejestro-
wych stanowią dobrą rekomendację 
dla odmian oferowanych producen-
tom.

Przedmiotem badań w kukury-
dzy przeznaczonej do uprawy na 
ziarno jest plon ziarna przeliczony 
na 14 proc. wilgotności, wilgotność 
ziarna przy zbiorze, oraz kilka 
innych cech agrotechnicznych, 
z których największe znaczenie mają 
wczesny wigor, wyleganie roślin 
(procent  roślin stojących), wyso-
kość roślin, porażenie przez choro-
by, fuzariozy (kolb i łodyg), głownię 
kukurydzy (kolb i łodyg), oraz przez 
szkodniki (omacnicę prosowiankę). 
Ponadto oceniana jest cecha utrzy-
mywaniu zieloności przez rośliny 
w końcowym okresie wegetacji 
(cecha „stay green”). Wśród innych 
ważnych cech jest tolerancja na 
suszę, szybkość oddawania wody 
z kolb i ziarna w polu („dry down”), 
wymłacalność kolb.

W uprawie kukurydzy na kiszon-
kę optymalny plon można uzyskać 
przez uprawę odmian o następują-
cych cechach: wysokim całkowitym 
plonie suchej masy łodyg liści i kolb, 

Odmiany kukurydzy 
do uprawy na 
ziarno i na kiszonkę

Podstawą produkcji kukurydzy na ziarno i na 
kiszonkę są nasiona odmian mieszańcowych F1, 
przystosowanych do warunków klimatycznych 
i glebowych Polski. Przedmiotem uprawy mogą być 
odmiany wpisane do Krajowego Rejestru (KR), lub 
też odmiany z katalogu europejskiego (CCA) wpisane 
do rejestrów w krajach UE. W katalogu CCA znajduje 
się około 5,5 tysiąca odmian. Z tej grupy stosunkowo 
wąska grupa odmian spełnia kryterium wczesności 
w warunkach Polski. 

• dobra odporność na głownię guzowatą 
kolb (w 2018 roku najniższy poziom 
porażania na tle badanych odmian)

• w sezonie zimnej wiosny 2017 roku 
odmiana uzyskała wysoką ocenę 
wschodów

• wysoki status zdrowotny odmiany 
potwierdza także odporność na plamistość 
pochew liściowych

• dobre parametry kiszonkarskie

• wyniki strawności całych roślin w ścisłej 
czołówce wyników doświadczenia

• NEL o wartości 6,47 MJ/kg (średnia za 
2-lecie) poświadcza o przydatności 
odmiany do sporządzania kiszonek 
wysokiej jakości

• pokrój rośliny predysponuje odmianę do 
uprawy na biogaz

SM BORYNA
POTĘGĄ
JEST  I  BASTA!
FAO 250

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR
www.hrsmolice.pl
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wysokim udziale kolb w plonie cał-
kowitym suchej masy, zawartości 
suchej masy w czasie zbioru 
w całych roślinach i w kolbach, 
(30–35 proc.). Całkowity plon suchej 
masy jest pochodną plonu zielonej 
(świeżej) masy roślin i zawartości 
suchej masy w roślinach i kolbach 
przy zbiorze. Udział suchej masy 
kolb w całkowitym plonie suchej 
masy powinien wynosić powyżej 50 
proc. Optymalny plon suchej masy 
kolb powinien kształtować się na 
poziomie około 55 proc. Bardzo 
ważnymi cechami dobrej odmiany 
kiszonkowej są wczesny wigor 
i utrzymująca się zieloność roślin 
w okresie dojrzewania, uwarunko-
wana genetycznie tzw. cecha „stay 
green”. Cecha „stay green” umożli-
wia wydłużoną akumulację składni-
ków pokarmowych w roślinach 
i liściach w okresie dojrzewania. 
Skutkuje to zwiększeniem plonu 
w porównaniu do odmian starszego 
typu, które przy dojrzewaniu szybko 
zasychały. Odmiany z cechą „stay-
green” ulegają łatwemu zakiszaniu. 
Możliwy jest też bardziej elastyczny 
(wydłużony) okres zbioru takich 
odmian. W programach hodowli 
odmian kukurydzy na kiszonkę 
zwraca się uwagę na strawność 
całych roślin oraz ich wegetatyw-
nych części. W żywieniu zwierząt 
pożądane jest ziarno typu flint, flin-
t-dent, którego skrobia jest trawiona  
wolniej, w dalszych częściach prze-
wodu pokarmowego przeżuwaczy.

Według stanu na 1.03.2021, 
w Krajowym Rejestrze jest 238 
odmian kukurydzy. 35 odmian do 
KR zostało wpisanych w latach 
1996–2010, 56 odmian w latach 
2011–2015, a 114 w ostatnim pięcio-
leciu 2016–2020. Kolejna, rekordo-
wa liczba 33 odmian została wpisa-
na do KR w lutym 2021, po pozy-
tywnej rekomendacji Komisji ds. 
Rejestracji Odmian Kukurydzy.

Odmiany nowsze wnoszą postęp 
genetyczny do produkcji kukurydzy. 
Jednak ceny ich nasion są wyższe. 
Szereg odmian starszych spełnia 
wymagania producentów kukurydzy 
i ma ugruntowaną pozycję na 
rynku.

Według kierunku użytkowania, 
największa grupę w KR stanowią 
odmiany wpisane do użytkowania 
na ziarno – 134  (56,3 proc.). Odmian 

Krajowy Rejestr (stan na 1.03.2021) 
– wczesność i użytkowanie odmian kukurydzy

Liczba 
FAO Odmiana (użytkowanie wg. rejestracji)

190  na ziarno:  KB 1903, Wilga

200 na ziarno:  LG30179, MAS 15P, SM Polonia, SM Pomerania 

210
na ziarno:  Inoxx, MAS 11K, Rogoso, Rywal, Selista, SM Vistula

na kiszonkę:  ES Scorpion 

220

na ziarno:  ES Yakari, Kwintus,  Lokata, Mosso, Podium, Pumori, Smo-
lik, SY Cooky, Wiarus, 

na kiszonkę:  Pirro, SM Grot, SM Polonez, SM Jubilat (FAO 220–230), 
SM Sobieski

na ziarno/kiszonkę:  Keops

230

na ziarno:  Agro Fides, Amavit, Dumka, ES Albatros, ES Cirrius, ES 
Kongress, ES Palazzo, ES Seafox, Florino, Glejt, Kosynier, KWS Kam-
pinos, KWS Krogulec, KWS Vitellio, Obbelisic, Prosna, Reduta, RGT 
Alyxx, RGT Bernaxx, RGT Chromixx, RGT Colectixx, RGT Halifaxx, 
RGT Irenoxx, RGT Metropolixx, Smolan, Smolitop, SY Werena, Tonacja, 
ES Fieldgold, ES Sumbarine, RGT Exxon, SM Jurand, SM Wawel

na kiszonkę:  Assano, Astardo, Fortop, Gaetano, KWS Salamandra, 
LG31250, LG31255, Ligato, RGT Oxxford, Silvestre, Tipico, Keltico, 
LG31224, RGT Decitexx, SM Mieszko

na ziarno/kiszonkę:  Arturo, SM Pokusa, Damario, KWS Odorico (FA-
O230–240)

240

na ziarno:  Ambrosini, Casandro, DKC2960, ES Cockpit, ES Inventive, 
ES Meteorit, ES Perspective, ES Runway, ES Zorion, Henley, Janero, Jof-
frey, Kanonier, Konkurent, Kwarrado, KWS Iconico, LG 22.44, LG 31272, 
Magento, Norico, Opcja, Perrero, PR39H32, Ricardinio, Rivaldinio KWS, 
SM Hetman, SM Hubal, SY Glorius, SY Multipass, SY Multitop, SY Pan-
doras, SY Rotango, SY Telias, Vitalico, ES Constelation (FAO 240–250), 
ES Crossway, KWS Jaipur, P8834

na kiszonkę:  Agro Polis, Bilizi, Cyrano, Delici CS, Dynamite, ES 
Asteroid, ES Bond, ES Joker, ES Metronom, ES Palladium, Geoxx, 
Giancarlo, Inagua, Juhas, Kartagos, KOSMO230, Kresowiak, LG30240, 
Odilo, Opoka, Prestoso, SM Finezja, SY Gibuti, SY Kardona, Touran, SM 
Prezent, SM Zawisza (FAO 240–250), ES Discover, ES Islander, Great-
ful, Recorder

na ziarno/kiszonkę: Agro Janus, Benedictio KWS, Eurostar, San, Figaro 
(FAO 240–250)

250

na ziarno:  Arobase, Blask, Delitop, DKC3711,  ES Concord, ES He-
mingway, ES Paroli, Farmezzo, Grigri CS, KWS Corazon, Kidemos, LG 
30215, Milosz, P8134, P8329, P8400, Plantus, Sativo, Susetta, Keltikus 
(FAO 250–260), Farmpower, Inception, KWS Atrezzato, Tiguan

na kiszonkę:  Beatus, Brigado, Chicago, MAS 20S, Rudesta, SM Boryna, 
SM Kurant, SM Podole, Vitras, Inspiro, SM Perseus, SM Varsovia

260

na ziarno:  Codigip, ES Bigday, ES Faraday, Farmumba, Farmurphy, Har-
dware, LG 30273,  P8821, Sibelio, SY Enigma, ES Winway

na kiszonkę:  Assunto, Bogoria, Clementeen, Codizouk, Danubio, 
DS1460C, Dublino, ES Fireball, ES Hattrick, Koneser, Kosmal, Nimba, 
Physiker, Podlasiak, SM Ameca, SM Furman, Talentro, Walterinio KWS, 
Classico, ES Broadway,ES Nottingham, Karismo

na ziarno/kiszonkę:  Ronaldinio

270
na ziarno:  P9400, Rosomak

na kiszonkę:  Legion, SM Popis, Ułan

280
na ziarno:  DKC3623, P9027, RGT Himalayaxx

na kiszonkę:  Kadryl, KB2704, Motivi CS, SM Piast, Subito, 
KWS Adaptico

Wytłuszczonym drukiem zaznaczono najnowsze odmiany wpisane do KR w 2021 
roku



na kiszonkę jest 93 (39,1 proc.), 
a odmian na ziarno i kiszonkę – 11 
(4,6 prc.). Odmiany o liczbie FAO do 
220 włącznie, reprezentują grupę 
wczesną. Odmiany o liczbie FAO 
230–250 należą do grupy średnio 
wczesnej, a odmiany o liczbie FAO 
260–290 do grupy średnio późnej. 
Odmiany o liczbie FAO powyżej 290 
– późne, nie są zalecane do uprawy 
w naszym kraju, za wyjątkiem pro-
dukcji kiszonki do biogazowi rolni-
czych. Odmiany wczesne i średnio 
wczesne (o liczbie FAO 230–240), są 
przeznaczone do uprawy na kiszon-
kę w najmniej korzystnych północ-
nych rejonach kraju. Odmiany śred-
nio wczesne i średnio późne (do 
FAO 260) można uprawiać na ziarno 
i na kiszonkę w rejonie środkowym, 
a odmiany średnio późnej są prze-
znaczone do najcieplejszych rejo-
nów kraju (Polska Południowo-Za-
chodnia i Południowo-Wschodnia). 
Odmiany wczesne do uprawy na 
ziarno są przeznaczone do uprawy 
w rejonie północnym, ale można je 
uprawiać na terenie całego kraju. 
W grupie wczesnej jest 27, w grupie 
średnio wczesnej 162, a w grupie 
średnio późnej 49 odmian. Odmiany 
ziarnowe są bardzo często rekomen-
dowane do uprawy na wysokoener-
getyczną kiszonkę, gdyż wnoszą do 
plonu ogólnego suchej masy wysoki 
udział kolb z ziarnem, które jest naj-
bardziej strawnym elementem 
kiszonki (ponad 90 proc.).

Odmiany w KR reprezentują dwa 
typy hodowlane: SC (151 odmian) – 
składające się z dwóch linii (A x B), 
TC (87 odmian), w których forma 
mateczna (A x B) jest skrzyżowana 
z linią ojcowską C. Odmiany typu 
SC, w porównaniu z odmianami 
typu TC, wykazują wyższe efekty 
heterozji w odniesieniu do plonu 
ziarna lub ogólnego plonu świeżej 
i suchej masy kiszonki. Są bardziej 
wyrównane morfologicznie. Z uwagi 
na niższe plony w produkcji nasien-
nej ich nasiona są z reguły droższe. 
Polecane są do bardziej intensyw-
nych warunków produkcji. Odmia-
ny typu TC są bardziej plastyczne 
w stosunku do wymagań glebowych 
i mniej intensywnych warunków 
produkcji. W badaniach COBORU 
nie stwierdza się zasadniczych róż-
nic w plonowaniu poszczególnych 
typów hodowlanych odmian.

Wśród wpisanych do KR odmian 
61 pochodzi z polskich hodowli, 
z Hodowli Roślin Smolice Sp. z o.o., 
(57), i z Małopolskiej Hodowli Roślin 
(4), w tym 29 na ziarno, 30 na 
kiszonkę i 2 na ziarno i na kiszonkę. 
Udział HR Smolice w rynku nasion 
wynosi ponad 30 proc. 177 odmian 
pochodzi z hodowli zagranicznych. 
Wśród hodowli zagranicznych naj-
więcej odmian w KR mają: Euralis 
(38), KWS (37), Saatbau (28), Syn-
genta (15), RAGT (14), Limagrain 
((12), Freiher von Moreau, reprezen-
towana przez Farmsaat, (11), Pioneer 
(8), Caussade (5), Maisadour (4), 
Monsanto (3), Dow AgroSciences 
(2).

Poza niedużą liczbą odmian 
uczestniczących w badaniach roz-
poznawczych w seriach na ziarna 
i na kiszonkę, prowadzonych przez 
COBORU i PZPK, brak jest „urzędo-
wych” danych o wartości gospodar-
czej odmian z katalogu europejskie-
go (CCA). Dane o wartości użytkowej 
tych odmian pochodzą głównie 
z doświadczeń prowadzonych przez 
firmy hodowlane, które rekomendu-
ją je do uprawy. Ocenia się, że na 
polskim rynku może znajdować się 
około 200 odmian z katalogu euro-
pejskiego (CCA).

Po wpisaniu odmian do Krajowe-
go Rejestru, mogą one być zgłoszone 
do Porejestrowych Doświadczeń 
Odmianowych. Jednak tylko cześć 
firm hodowlanych zgłasza odmiany 
do doświadczeń PDO. Wyróżniające 
się pod względem plonu i innych 
cech agronomicznych odmiany 
z doświadczeń rozpoznawczych, po 
dwóch latach badań mogą, na równi 
z odmianami wpisanymi do KR, 
uczestniczyć w doświadczeniach 
PDO. Rekomendację do badań PDO 
w sezonie 2021 uzyskało 9 odmian 
z katalogu CCA, w tym 6 na ziarno 
(spośród 39) i 3 na kiszonkę (spo-
śród 19).

Wyniki Porejestrowych Doświad-
czeń Odmianowych są dla firm 
hodowlanych bardzo przydatne 
w promocji odmian. Natomiast dla 
producentów kukurydzy są bardzo 
przydatne w wyborze odmian do 
produkcji.

dr inż. Roman Warzecha
Instytut Hodowli 

i Aklimatyzacji Roślin 
- PIB Radzików
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Bardzo często, oceniając mijający 
sezon wegetacyjny mówimy, że 

był on mniej lub bardziej „nietypo-
wy”. Ale czy potrafimy jakoś kon-
kretnie określić i wskazać, który 
z sezonów był tym „typowym”? Ja 
w każdym razie nie podejmuję się 
tego zrobić. Każdy sezon wegetacyj-
ny ma swoją specyfikę określoną 
przez warunki pogodowe, w szcze-
gólności temperaturę i ilość oraz 
dystrybucję opadów atmosferycz-
nych. I na tej podstawie możemy 

powiedzieć, że któreś sezony były 
mniej lub bardziej podobne do sie-
bie, ale nigdy takie same. 

Ocieplenie klimatu niewątpliwie 
spowodowało wydłużenie sezonu 
wegetacji dla kukurydzy w naszej 
strefie klimatycznej w ostatnim 40-le-
ciu o 3, a w Polsce południowo-za-
chodniej nawet o 4 tygodnie. Dotyczy 
to w równej mierze wcześniejszych 
siewów wiosennych jak i wydłużo-
nej wegetacji jesienią. W ślad za tym 
nastąpiło znaczne przesunięcie na 

północ zasięgu uprawy kukurydzy 
(w Polsce praktycznie nie ma już tzw. 
białych plam gdzie się jej nie upra-
wia), a także obniżenie ryzyka zwią-
zanego z uprawą późniejszych 
odmian. Trudno byłoby nie wspo-
mnieć w tym miejscu o bardzo dużym 
wkładzie hodowli twórczej, która 
dostarcza nowe, lepiej przystosowa-
ne do zmieniających się warunków 
uprawy odmiany. Ale te zmiany kli-
matu, pomimo wyraźnego trendu 
długookresowego, nie dają rolnikom 

Dobra pogoda dla odmian 
kukurydzy z HR Smolice
Rolnicy już myślą o tym, jakie odmiany wybrać do siewu w tym roku. 
Z mojej perspektywy, 47 lat poświęconych hodowli kukurydzy w Spółce 
HR Smolice, jest rzeczą naturalną, że staram się oceniać i wyciągać wnioski 
z każdego mijającego sezonu, a poczynione obserwacje wykorzystać 
w hodowli nowych odmian. 
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gwarancji powtarzalności sezonów 
z korzystnymi warunkami wegetacji 
i należy o tym ryzyku pamiętać, 
decydując się na uprawę później-
szych odmian. Ma to znaczenie 
szczególnie w strefie geograficznej 
Polski, gdzie trzeba liczyć się z długo 
utrzymującymi się chłodami wiosen-
nymi, a także z możliwością przy-
mrozków na przełomie września 
i października. W obu przypadkach 
wpłynie to na skrócenie wegetacji, 
a w konsekwencji obniżenie sumy 
temperatur efektywnych niezbędnej 
do osiągnięcia pełnej dojrzałości ziar-
na przez późne, o wysokiej liczbie 
FAO odmiany. 

Kolejnym, bardzo ważnym czyn-
nikiem limitującym pełną realizację 
potencjału plonowania odmiany jest 
dostępność wody w czasie poprze-
dzającym kwitnienie (10–12 dni) 
i po kwitnieniu (ok. 14 dni). Wielo-
letnie dane meteorologiczne wska-
zują, że występująca dość często 
w Polsce susza letnia zaczyna się 
zwykle na początku sierpnia. Byłoby 
zatem wskazane aby kukurydza kwi-
tła przynajmniej 10 dni wcześniej, 
a więc ok. 20 lipca. W przypadku 

odmian o liczbie FAO 270 i później-
szych taka sytuacja nie zdarza się 
w Polsce często, a odmiany wczesne 
i średniowczesne, do FAO 250 kwit-
ną w tym czasie praktycznie corocz-
nie. Mam oczywiście na myśli rejo-
ny sprzyjające uprawie kukurydzy 
z wykorzystaniem na ziarno. 

Na spotkaniach z rolnikami czę-
sto pada pytanie o to, czym należy 
kierować się przy wyborze odmiany. 
Trudno jest odpowiedzieć na to 
pytanie nawet w kilku zdaniach. 
Zawsze apeluję do rolników aby 
wybierali przede wszystkim te 
odmiany, które zostały sprawdzone 
w Polsce, w doświadczeniach reje-
strowych prowadzonych w cyklu 
2-letnim przez Centralny Ośrodek 
Badania Odmian Roślin Uprawnych 
(COBORU) i w doświadczeniach 
porejestrowych prowadzonych 
wspólnie przez COBORU i Polski 

Związek Producentów Kukurydzy 
(PZPK). Takie odmiany mają wyniki 
plonowania i innych parametrów co 
najmniej z 3 kolejnych lat w kon-
kretnych, naszych warunkach gle-
bowo-klimatycznych. Odradzam 
fascynowanie się pojedynczymi 
„wyskokami” wysokich plonów, 
należy zwrócić uwagę na odmiany 
plonujące stabilnie, czyli niezawod-
ne. Przysłowie: „lepszy jest wróbel 
w garści jak gołąb na dachu” jest tu 
jak najbardziej stosowne. 

Jak w tym kontekście można oce-
nić ostatnie 2 sezony wegetacyjne? 
W obu sezonach (2019 i 2020) długo 
utrzymujące się chłody wiosenne 
nie sprzyjały wczesnym siewom, 
ponieważ temperatura gleby na głę-
bokości siewu z trudem osiągała 
zalecane 8oC nawet pod koniec 
kwietnia. Obserwując kilkaset 
odmian wysianych w różnego typu 

doświadczeniach w Smolicach 
widać było, że szybciej i zdecydo-
wanie bardziej równomiernie wscho-
dziły odmiany wczesne i średniow-
czesne o typie ziarna „semi flint”, 
które miały również lepszy wczesny 
wigor siewek w kolejnych 3–4 tygo-
dniach wegetacji w porównaniu 
z odmianami sredniopóźnymi i póź-
nymi o typie ziarna „dent”. W 2019 
r. wystąpiła w dużej części kraju 
dotkliwa susza letnia, przed którą 
„uciekły” odmiany wcześniej kwit-
nące, oczywiście pod warunkiem 
spełnienia podstawowych, zgod-
nych z dobrą praktyką rolniczą zasad 
agrotechnicznych uprawy. Reakcję 
odmian z różnych grup wczesności 
na te konkretne warunki klimatycz-
ne w 2019 r. dobrze ilustrują wyniki 
doświadczeń rejestrowych na ziar-
no, w których oceniono 145 odmian 
zgłoszonych przez wszystkie firmy 

hodowlano-nasienne obecne na 
naszym rynku. Te odmiany były 
podzielone na 3 grupy wczesności: 
• Grupa wczesna – 64 odmiany, 

w tym 22 tworzące wzorzec 
• Grupa średniowczesna – 58 

odmian, w tym 23 tworzące wzo-
rzec 

• Grupa średniopóźna – 23 odmia-
ny, w tym 6 tworzących wzorzec 
Wzorcem w każdej grupie wcze-

sności był średni wynik plonowania 
odmian wpisanych do krajowego 
rejestru w poprzednich latach 
i uczestniczących w doświadcze-
niach porejestrowych. Średni plon 
odmian tworzących wzorzec 
w poszczególnych grupach wcze-
sności był bardzo zbliżony, podob-
nie jak średni plon dla wszystkich 
odmian badanych w tych grupach 
(2-ga wartość): 114,1 i 115,8dt/ha 
dla grupy wczesnej; 113,7 i 115,0dt/

Ocieplenie klimatu niewątpliwie 
spowodowało wydłużenie sezonu wegetacji 
dla kukurydzy w naszej strefi e klimatycznej 
w ostatnim 40-leciu o 3, a w Polsce 
południowo-zachodniej nawet o 4 tygodnie.
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ha dla grupy średniowczesnej; 116,7 
i 116,9dt/ha dla grupy średniopóź-
nej. Jak na tym tle wypadły najnow-
sze, wczesne odmiany wyhodowane 
w HR Smolice? Wyniki wspomnia-
nych wyżej doświadczeń wskazują, 
że dobrze, a wręcz bardzo dobrze: 
SM Pomerania, FAO200 – 115,4 dt/
ha (dośw. PDO); SM Vistula, FAO210 
– 119,3 dt/ha (wpisana do rejestru 
w 2020 r.); SM Polonia, FAO220 – 
117,2 dt/ha (wpisana do rejestru 
w 2020 r.). Wszystkie 3 odmiany 
plonowały powyżej wzorców z grupy 
odmian wczesnych i średniowcze-
snych, a SM Vistula i SM Polonia 
także powyżej wzorca grupy odmian 
średniopóźnych. I co ważne, wszyst-
kie te wczesne odmiany były bardzo 
mało podatne na wyleganie. Rów-
nież bardzo dobrze rokuje grupa 9 
odmian wczesnych po pierwszym 
roku badań rejestrowych, a jedna 
z nich – SMH 44218 (SM Wawel) 
wydaje się być „czarnym koniem” 
całego rejestru krajowego. Dość 
powiedzieć, że jej plon w wysokości 
126,6 dt/ha był nie tylko lepszy od 
wszystkich wzorców, ale żadna ze 
145 odmian nie plonowała lepiej, 
bez względu na grupę wczesności! 
Rejestracja tej odmiany jest spodzie-
wana w lutym 2021 r., co powinno 
znacząco wzmocnić pozycję HR 
Smolice w segmencie odmian upra-
wianych na ziarno. 

A co można powiedzieć o  sezo-
nie 2020? Wspomniałem wcześniej, 
że wiosna nie sprzyjała wczesnym 
siewom praktycznie aż do początku 
maja, co w wielu częściach kraju 
wyraźnie opóźniło siew i wschody 
odmian o wyższych wymaganiach 
termicznych. Spodziewane ocieple-
nie odwlekało się w czasie również 
w czerwcu, kiedy zwykle rośliny 
kukurydzy tworzą masę liściową 
(powierzchnię asymilacyjną). Także 
i lipiec nie dostarczył oczekiwanej 
ilości efektywnych jednostek ciepl-
nych, a wystarczająca ilość opadów 
sprzyjała bardziej wzrostowi roślin 
niż ich przechodzeniu w kolejne 
fazy rozwojowe. Takie warunki spra-
wiły, że w obserwowanej w Smoli-
cach kolekcji 50 odmian, tylko grupa 
odmian wczesnych (do FAO230) 
zakwitła przed lub około 10 lipca 
i one miały już „z górki”, czyli około 
45 dni do osiągniecia dojrzałości 
umożliwiającej zbiór na kiszonkę, 

plus 15–20 dni do zbioru na ziarno. 
Odmiany średniopóźne kwitły 
w tych warunkach pod koniec lipca, 
a nawet na przełomie lipca i sierp-
nia. Ciepłe i słoneczne dni w kolej-
nych tygodniach przyspieszyły 
wegetację, ale nie na tyle by wilgot-
ność ziarna tych odmian przy zbio-
rze ok. 20 października spadła poni-
żej 30%. Odmiany wczesne i śre-
dniowczesne miały w tym czasie 
niższą wilgotność ziarna o 5–8%, 
a najwcześniejsze nawet o 10%. Bar-
dzo dobrze ilustrują to wyniki ści-
słych doświadczeń wstępnych z 5 
lokalizacji – 2 w woj. wielkopolskim 
i po 1 w woj. dolnośląskim, mazo-
wieckim i podkarpackim. Wzorcem 
w tych doświadczeniach były 
3 odmiany z renomowanych firm: 
odmiana wczesna – FAO220, odmia-
na średniowczesna – FAO250 
i odmiana średniopóźna – FAO280 
(nazw odmian wzorcowych nie 
podaję, informacja dostępna na 
życzenie). A oto wyniki plonowania 
tych odmian wzorcowych, oraz jed-

nej z bardzo wczesnych odmian HR 
Smolice, która będzie zgłoszona do 
doświadczeń rejestrowych na 2021r. 
(plon; wilgotność ziarna): 
• Wzorzec wczesny, FAO220 – 

130,7 dt/ha; 26,7% 
• Wzorzec średniowczesny, 

FAO250 – 142,8 dt/ha; 30,0% 
• Wzorzec średniopóźny, FAO270 

– 148,8 dt/ha; 32,6% 
Odmiana SMH 2358, FAO190-

200 – 138,4 dt/ha; 21,8% 
Na pierwszy rzut oka sytuacja 

wydaje się być oczywista – najwyżej 
plonował wzorzec średniopóźny, 
przewyższając o 6 dt/ha wzorzec 
śrdniowczesny, o 18,1 dt/ha wzo-
rzec wczesny i o 10,4 dt/ha odmianę 
SMH 2358. Ale spójrzmy na te wyni-
ki uwzględniając bonus dla odmian 
za niższą zawartość wody w ziar-

nie. Według prof. Michalskiego z UP 
w Poznaniu (Michalski, 2004, 2018) 
niższa o 1% zawartość wody w ziar-
nie to bonus dla odmiany w wyso-
kości 1,5–2,0 dt suchego ziarna, 
zależnie od technologii suszenia 
i ceny nośników energii. Po uwzględ-
nieniu tylko tej najniższej wartości 
1,5 dt suchego ziarna za 1% wilgot-
ności dla odmian wcześniejszych 
niż średniopóźny wzorzec, ranking 
plonowania tych odmian byłby 
następujący: 
Odmiana SMH 2358 – 154,6 dt/ha; 
Wzorzec średniopóźny – 148,8 dt/ha; 
Wzorzec średniowczesny –146,7 dt/ha 
Wzorzec wczesny – 139,6 dt/ha. 

Gdyby uwzględnić jeszcze inne 
wskaźniki ekonomiczne i agrotech-
niczne, np. możliwość wcześniej-
szego zbioru i wynikające z tego niż-
sze koszty pracy kombajnu, mniej 
mykotoksyn w ziarnie i lepsze sta-
nowisko glebowe pod rośliny następ-
cze, to argumenty za uprawą na 
ziarno odmian wcześniejszych 
brzmią jeszcze mocniej. 

Ale nie ograniczałbym tego prze-
kazu tylko do rynku kukurydzy 
uprawianej na ziarno, bo również 
nowe wczesne i średiowczesne 
odmiany naszej hodowli zalecane 
do wykorzystania na kiszonkę zaj-
mują czołowe lokaty w krajowych 
i zagranicznych doświadczeniach 
rejestrowych. Wczesna odmiana SM 
Grot, wpisana do krajowego rejestru 
w 2020 r. została zarejestrowana 
również na Litwie z najlepszymi 
wynikami i od tego roku jest tam 
oficjalnym wzorcem w doświadcze-
niach rejestrowych. Została też 
wysoko oceniona w niemieckich 
doświadczeniach rozpoznawczych, 
nie tylko jako odmiana do produkcji 
kiszonki o bardzo dobrych parame-
trach jakościowych, ale również 
jako dobrze plonująca w uprawie na 

Wieloletnie dane meteorologiczne wskazują, że 
występująca dość często w Polsce susza letnia 
zaczyna się zwykle na początku sierpnia. Byłoby 
zatem wskazane aby kukurydza kwitła przynajmniej 
10 dni wcześniej, a więc ok. 20 lipca. 
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ziarno. Ubiegłoroczne wyniki 
doświadczeń rejestrowych COBO-
RU wskazały nowych, mocnych 
kandydatów do rejestracji w roku 
2021 r. Jest to odmiana SMH 45318 
(SM Mieszko) – 1. miejsce w grupie 
odmian wczesnych, oraz odmiany 
SMH 45118 (Tiguan), SMH 45418 
(SM Varsovia) i SMH 45518 (SM 
Tatry), które zajęły całe podium 
w grupie odmian średniowczesnych. 
Te odmiany plonują wyraźnie lepiej 
nie tylko od wzorca w swoich gru-
pach, ale także z grup później-
szych. 

Podobne wnioski dotyczące zna-
czenia wczesnych odmian można 
wyciągnąć z analizy rynku nasien-
nego kukurydzy u naszych zachod-
nich sąsiadów. W Niemczech kuku-
rydza jest uprawiana na powierzch-
ni ok. 2,5 mln ha, w tym ok. 1 mln 
ha z przeznaczeniem do produkcji 
biogazu. Z pozostałych ok. 1,5 mln 
ha 80–85% to produkcja kiszonki 
dla przeżuwaczy, a 15–20% jest 
przeznaczonych pod uprawę odmian 
z wykorzystaniem do zbioru na 
suche ziarno. Skoro uprawia się tam 
łącznie ok. 2,2 mln ha kukurydzy 
z przeznaczeniem na kiszonkę to 
wydawać by się mogło, że rynek 
nasienny jest zdominowany przez 
odmiany późniejsze. Nic podobnego 
– aż 70% uprawianych odmian 
zawiera się w przedziale wczesności 
FAO 230–250, a więc są to odmiany 
średniowczesne. Myślę, że to kolej-
ny sygnał, który powinien przynaj-
mniej wywołać refleksję o zasadno-
ści uprawy wczesnych odmian 
kukurydzy. 

I na koniec, nawiązując do tytułu 
tego artykułu, niezależnie od róż-
nych perturbacji klimatycznych 
w 2 ostatnich sezonach wegetacyj-
nych mogę powiedzieć, że była to 
dobra pogoda dla odmian kukurydzy 
z marką HR Smolice. 

prof. dr hab. Józef Adamczyk 

Literatura: 
Michalski T. 2004. Zbiór i konserwa-
cja ziarna kukurydzy, w: Technologia 
produkcji kukurydzy, rozdz. X; red. 
Dubas A., wyd. Wieś Jutra. Warszawa, 
2004. 
Michalski T. 2018. Chodzi o suche 
ziarno. Nowoczesna Uprawa nr 1, 
2018: 33–36. 

Zawsze apeluję do rolników aby 
wybierali przede wszystkim te odmiany, 
które zostały sprawdzone w Polsce, 
w doświadczeniach rejestrowych 
prowadzonych w cyklu 2-letnim przez 
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin 
Uprawnych.
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Od chwili przejęcia firmy-matki  
przez czeski koncern rolno-che-

miczny Agrofert Oseva stała się cał-
kowicie polską niezależną  kapitało-
wo firmą.     

Od pewnego czasu firma zaczęła 
też konsekwentniej egzekwować 
swoje prawo do zarejestrowanego 
w Urzędzie Patentowym znaku towa-
rowego, gdyż coraz częściej docho-
dziło do bezprawnego jego używania 
przez nieuprawnione podmioty. 
(Słaba to pociecha, kiedy przy zgła-
szaniu podejrzenia popełnienia prze-
stępstwa stwierdzono, że tylko dobre 
marki próbuje się podrabiać czy pod 
nie podszywać). 

Dewizą spółki było i jest do dzi-
siaj to, że „oferuje coś specjalnego – 

np. superwczesna wyhodowana na 
Słowacji kukurydza SILICIA/SILI-
CIANA  – lub również wyhodowane 
na Słowacji pszenice ostki o wyjąt-
kowej wczesności i jakości, np. IS 
SPIRELLA, która dojrzewa w tym 
samym czasie co jęczmiona ozime 
(19% białka, 43,7% glutenu, liczba 
opadania 447 s.). W ubiegłym roku 
Oseva  wprowadziła na rynek nowo-
czesne poplony z opracowanym 
przez siebie składem gatunkowym 
i odmianowym (Mieszanka Gorzow-
ska (życica wielokwiatowa, koniczy-
na inkarnatka wyka ozima), Turbo 
Start (gorczyca biała, rzodkiew ole-
ista facelia błękitna, soja, groch 
siewny) i Max Protein (soja, groch 
siewny, owies).

Ideą fix działalności spółki było 
reprezentowanie polskiej hodowli 
i nasiennictwa w Republice Czeskiej 
oraz czeskiej i słowackiej hodowli 
i nasiennictwa w Polsce. Corocznie 
organizowane są wyjazdy szkolenio-
we do Czech i na Słowację aby umoż-
liwić polskim rolnikom, a naszym 
klientom, zapoznanie się z wielkoto-
warową gospodarką rolną w tych kra-
jach. Każdy wyjazd składał się zawsze 
z dwóch części – profesjonalnej i kul-
turalnej. Po ustaniu pandemii Oseva 
będzie kontynuować tą profesjonal-
no-kulturalną tradycję.  

Pierwszą czeską odmianą roślin 
rolniczych zarejestrowaną w Polsce 
po przemianach w 1989 r. była kuku-
rydza CELUX a odmiana grochu 

OSEVA POLSKA ma już 25 lat
Jesienią 1996 r. w Kancelarii Notarialnej Notariusza Marka Kolasy 
w Poznaniu została podpisana Umowa Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością. Współzałożycielami spółki, która przyjęła 
nazwę „OSEVA POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
i uzyskała prawo do używania w Polsce logo czeskiej spółki-matki, 
byli OSEVA, a.s. Bzenec (50%) i polski prywatny kapitał (50%).

Kukurydza CELONG 



siewnego TERNO wchodziła w skład 
wzorca COBORU przy rejestracji 
odmian grochu w Polsce. 

Spółka rejestrowała w Polsce cze-
skie i słowackie odmiany kukurydzy, 
jęczmienia jarego, grochu i bobiku, 
traw i motylkowych a przy udziale 
Osevy Polska sp. z o.o. zarejestrowa-
no w Czechach np. polskie odmiany 
pszenżyta hodowli HR Strzelce. 

Jeżeli chodzi o kukurydzę to 
w Polsce zarejestrowane zostały dwie 
odmiany: Celux  i Markiza.

Aktualnie w ofercie firmy, oprócz 
nasion kukurydzy, znajdują się nasio-
na mieszanek traw pastewnych 
(pochodzących z Polski) oraz nasiona 
pszenicy ozimej zwyczajnej. Prowa-
dzone są też doświadczenia wdroże-
niowe z jarą i ozimą pszenicą twardą 
(durum). 

Polskim rolnikom oferowane są 
nasiona kukurydzy pochodzące 
z hodowli słowackiej (w większości 
odmiany równomiernie dojrzewające 
z odpornością na okresowe niedobo-
ry wilgoci), czeskiej (wszystkie mie-
szańce z nazwami zaczynającymi się 
na CE), bardzo solidne odmiany nie-

mieckie i bardzo dobre mieszańce 
trójliniowe wyhodowane we Francji, 
które charakteryzuje stay green 
i erektywne liście. 

Coraz intensywniej i owocniej 
Oseva współpracuje z Hodowlą Roślin 
Smolice – posiada wyłączne prawo do 
reprodukcji i sprzedaży na terenie 
całej Europy smolickiej kukurydzy 
OPCJA (kiszonka/ziarno). W 2018 roku 
zarejestrowana została w unijnym 
rejestrze odmian mieszańca  OP 
MAURRA (kiszonka/ziarno) a w bieżą-
cym roku kolejne 2 mieszańce pocho-
dzące „spod ręki” prof. Adamczyka OP 
SIERRA (Tc, kiszonka/ziarno, FAO 
250) i  OP KANDIA (Sc, ziarno/kiszon-
ka, FAO 260). Oba mieszańce znacznie 
przekroczyły poziom wyników wzor-
ców w badaniach rejestrowych.  

Oseva zaprasza do zakupów u nas 
nasion kukurydzy (do dyspozycji są 
odmiany z wszystkich, uprawianych 
w Polsce, kategorii wczesności – FAO 
140 do 300)  mieszanek traw i traw 
z motylkowymi, nowoczesnych 
poplonów  oraz do reprodukcji 
naszych odmian pszenicy ozimej. 

WE

Kukurydza Celuka to wczesny mieszaniec do uprawy na kiszonkę i biogaz praktycznie 
na całym terytorium Polski

OSEVA Polska Sp. z o.o. 
tel. /faks: 61/868 46 79  |  tel. +48 502 447 541 

e-mail: oseva@oseva.pl

Polska Wschodnia:  
tel. +48 660 699 57 michal.waranica@oseva.pl

Polska Zachodnia:  
tel. +48 602 248 167  |  waclaw.erdmann@oseva.pl

SILICIANA 
i najwydajniejsza - ponad 60% s.m. kolb 
w plonie suchej masy

CELUKA

CEFOX

BRINGA

GL PRIMAVERA FAO 240  Rekordowe 

ziarna i 204 dt suchej masy kiszonki)

OPCJA
do wyboru
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CELONG FAO 250 We wszystkim dobry ale 

IS AVENTIS
wysoki 

LAJMA  - bardzo wczesna soja, nawet 

NS ORO

PL-1
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W sezonie 2021 
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W marcu i kwietniu rośliny rze-
paku uszkadzają larwy jeszcze 

jednego z chowaczy łodygowych – 
chowacza czterozębnego, choć szkod-
nik ten może nalatywać na plantacje 
w ciągu dłuższego czasu i zasiedlać 
uprawy nawet na krótko przed kwit-
nieniem. Larwy tego gatunku chowa-
cza często żerują po kilka w jednej 
roślinie – w ogonkach liściowych, 
nerwach głównych i we wnętrzu 
łodyg, drążąc podłużne chodniki. 
Zasiedlone łodygi rzepaku rosną cały 
czas prosto, ale żerowanie larw powo-
duje osłabienie i zahamowanie wzro-
stu roślin i takie rośliny często łamią 
się pod naporem silnego deszczu 
i wiatru. Szczególnie niebezpieczne 
w tym okresie są wtórne infekcje 
powodowane przez sprawców cho-
rób, przede wszystkim suchej zgnili-
zny krzyżowych i zgnilizny twardzi-
kowej. Największe straty chowacz 
czterozębny powoduje w zachodnich 
rejonach uprawy rzepaku. 

Zwykle w tym samym czasie co 
chowacz czterozębny na plantacjach 
rzepaku pojawia się słodyszek rzepa-
kowy, który początkowo żerował na 
żółto kwitnących chwastach i kwit-
nącej w tym czasie wierzbie. Termin 
nalotów słodyszka zależy od warun-
ków pogodowych. Może być różny 
w poszczególnych latach i trwać 
nawet do kilkunastu tygodni. Jednak 

największe straty powodują masowo 
żerujące chrząszcze w okresie rozwo-
ju pąków kwiatowych (faza „zielone-
go pąka”). Również larwy słodyszka 
żerują wewnątrz pąków, odżywiając 
się pyłkiem, jednak nie powodują 
większych uszkodzeń. Rzepak w fazie 
pełni kwitnienia jest mniej narażony 
na straty, ponieważ jako roślina 
o dużej zdolności regeneracji potrafi 

Po wznowieniu wegetacji wczesną wiosną rzepakom zagrażały pierwsze 
szkodniki – chowacze łodygowe, a jeden z nich – chowacz brukwiaczek 
odławiany był w żółte naczynia  już w połowie lutego. W dalszych 
fazach wzrostu roślinom zagrażają inne ważne gospodarczo szkodniki, 
mające wpływ na przyszły plon, szczególnie w strategicznym momencie 
pąkowania i zawiązywania łuszczyn.

Ochrona rzepaku 
przed szkodnikami

W ochronie integrowanej pierwszeństwo mają 
niechemiczne metody ograniczania szkodników 
o charakterze prewencyjnym. Do takich działań 
po wznowieniu wiosennej wegetacji należy m.in. 
odpowiednie nawożenie, które wzmocni rośliny 
i pozwoli w pewnym zakresie zregenerować 
ewentualne uszkodzenia.



w korzystnych warunkach kompen-
sować powstałe straty – zwłaszcza 
odmiany mieszańcowe wykazują 
większą zdolność do regeneracji 
uszkodzeń w porównaniu do odmian 
populacyjnych. Słodyszek występuje 
powszechnie na terenie całego kraju, 
ale w największym nasileniu w połu-
dniowych rejonach uprawy rzepaku. 
Straty plonu w wyniku żerowania 
słodyszka mogą sięgać 30 proc., a na 
nieodpowiednio chronionych planta-
cjach nawet 80 proc.

Na przełomie kwietnia i maja 
aktywna staje się miniarka kapu-
ścianka. Stadium szkodliwym tych 
muchówek są larwy wyjadające mię-
kisz pomiędzy dolną i górną skórką 
liści, zwykle w kierunku grubszych 
nerwów, tworząc przezroczyste kory-
tarze (tzw. miny). Zaatakowane rośli-
ny są osłabione na skutek znacznie 
ograniczonej powierzchni asymila-
cyjnej liści, z kolei silnie uszkodzone 
liście żółkną, a rośliny przedwcze-
śnie zamierają. Już w okresie pąko-
wania rzepaku mogą pojawiać się 
także pierwsze chrząszcze chowacza 
podobnika. Samice po krótkim żero-

waniu uzupełniającym i kopulacji 
składają jaja w wygryzionych nie-
wielkich otworach w tworzących się 
dopiero łuszczynach (najczęściej 
pojedynczo w łuszczynę). Larwa 
żeruje wewnątrz łuszczyny na 
zawiązkach nasion przez około 20–40 
dni, a następnie wygryza otwór 

w łuszczynie i przemieszcza się do 
gleby w celu  przepoczwarczenia. 
Przez wygryzione otwory do łusz-
czyn może dostawać się woda, która 
ułatwia wtórne porażanie łuszczyn 
przez sprawców chorób. Te otwory to 
także duże ułatwienie dla samic 
pryszczarka kapustnika, przez które 
składają grupkami swoje jaja, choć 

mogą również składać jaja bezpo-
średnio w młode łuszczyny odmian 
o delikatniejszej skórce. W jednej 
łuszczynie można znaleźć nawet kil-
kadziesiąt larw wysysających soki 
z nasion i wewnętrznych ścian łusz-
czyn. Zaatakowana łuszczyna żółk-
nie, jest poskręcana i nabrzmiała, 

przez co przedwcześnie dojrzewa 
i często pęka, osypując pozostałe 
nasiona.

W ochronie integrowanej pierw-
szeństwo mają niechemiczne metody 
ograniczania szkodników o charakte-
rze prewencyjnym. Do takich działań 
po wznowieniu wiosennej wegetacji 
należy m.in. odpowiednie nawożenie, 

W celu ograniczenia powstawania odporności 
u lokalnych populacji szkodników insektycydy 
należy w miarę możliwości stosować 
przemiennie, z różnych grup chemicznych.
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które wzmocni rośliny i pozwoli 
w pewnym zakresie zregenerować 
ewentualne uszkodzenia. Szkodniki 
rzepaku wymagają jednak corocznie 
chemicznego zwalczania, ponieważ 
duży areał uprawy, zmiany klimatu, 
uproszczenia agrotechniczne i kur-
czący się w ostatnich latach asorty-
ment substancji czynnych w kolej-
nych latach zwiększają ich presję. 
Decyzja o zastosowaniu zabiegu zwal-
czania musi wynikać z rzeczywistego 
zagrożenia plantacji i po przekrocze-
niu wartości progów szkodliwości 
stwierdzonych na podstawie systema-
tycznego monitoringu (tabela 1). Efek-
tywność chemicznego zwalczania 
szkodników zależy przede wszystkim 
od precyzyjnie ustalonego terminu 
zabiegu i zastosowanego insektycydu 

w odpowiedniej dawce. Kluczową 
kwestią jest również zakres optymal-
nych temperatur skutecznego działa-
nia danego insektycydu – pyretroidy 
i etery arylo-propylowe są najbardziej 
skuteczne poniżej 20° C, fosforoorga-
niczne powyżej 15°  C, a neonikotyno-
idy i ich mieszaniny oraz oksadiazyny 
w szerokim zakresie temperatur. 
Obecnie zgodnie z nowymi strategia-
mi Komisji Europejskiej więcej sub-
stancji czynnych jest wycofywanych 
ze stosowania niż wprowadzanych 
nowych. Aktualnie zarejestrowane 
substancje czynne zwalczające cho-
wacza czterozębnego, słodyszka 
i szkodniki łuszczynowe przedstawio-
no w tabeli 2. Przy okazji zwalczania 
tych szkodników będą ograniczane 
również inne mogące żerować na 

Decyzja o zastosowaniu 
zabiegu zwalczania musi 
wynikać z rzeczywistego 
zagrożenia plantacji i po 
przekroczeniu wartości 
progów szkodliwości 
stwierdzonych 
na podstawie 
systematycznego 
monitoringu.

Chowacz podobnik

Chowacz czterozębny

Słodyszek rzepakowy
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roślinach rzepaku w tym samym okre-
sie, jak np. larwy pierwszego pokole-
nia tantnisia krzyżowiaczka, gąsienice 
bielinków czy wciornastki. Optymal-
ną alternatywą w ochronie rzepaku 
przed szkodnikami jest zastosowanie 
insektycydów zawierających jako sub-
stancję czynną acetamipryd (np. 
Kestrel 200 SL, Mospilan 20 SP, a także 
w mieszaninie z lambda-cyhalotryną 
– np. Inazuma 130 WG), który wyka-
zuje skuteczność w szerokim zakresie 
temperatur i poza tym działa w rośli-
nie układowo, czyli dociera wraz 
z sokami do jej wszystkich organów. 
Insektycydy o działaniu układowym 
w roślinie potencjalnie będą ograni-
czały też larwy miniarek. Rozwiąza-
niem może być również dodatkowe 
zastosowanie deltametryny (np. Decis 
Mega 50 EW), która działa na roślinie 
powierzchniowo, a na szkodniki kon-
taktowo i żołądkowo. 

W celu ograniczenia powstawa-
nia odporności u lokalnych populacji 
szkodników (szczególnie w przypad-
ku słodyszka rzepakowego i chowa-
cza podobnika) insektycydy należy 
w miarę możliwości stosować prze-
miennie, z różnych grup chemicz-
nych – także z uwzględnieniem 
zakresu ochrony w poprzednich 
sezonach. Jednak z uwagi na fakt, że 
z roku na rok paleta substancji czyn-

nych ulega stopniowej redukcji, pre-
sja odpornych populacji szkodników 
z pewnością będzie wzrastać. W inte-
growanej ochronie ważnym zagad-
nieniem jest również bezpieczeństwo 
zapylaczy – głównie pszczół, które 
jest obowiązkiem ustawowym. 

W związku z tym dobierając insekty-
cyd należy zwrócić uwagę na jego 
okres prewencji, a zabiegi wykony-
wać wieczorem po zakończeniu oblo-
tu przez pszczoły.

dr inż. Przemysław Strażyński
IOR–PIB w Poznaniu

Tabela 2. Substancje czynne zarejestrowane do zwalczania chowacza czterozębnego, słodyszka rzepakowego i szkodni-
ków łuszczynowych

Grupa chemiczna (IRAC) Substancja czynna

Szkodniki

Chowacz 
czterozębny

Słodyszek 
rzepakowy

Chowacz 
podobnik

Pryszczarek 
kapustnik

Etery arylo-propylowe (3A) etofenproks

Fosforoorganiczne (1B) fosmet

Neonikotynoidy (4A) acetamipryd

Neonikotynoidy + pyretroidy (4A+3A) acetamipryd + lambda-cyhalotryna
Oksadiazyny (22) indoksakarb

Pyretroidy (3A)

alfa-cypermetryna

beta-cyfl utryna

cypermetryna

deltametryna

esfenwalerat

gamma-cyhalotryna

lambda-cyhalotryna

tau-fl uwalinat

zeta-cypermetryna

 substancja zarejestrowana                                         brak rejestracji 

Efektywność chemicznego zwalczania szkodników 
zależy przede wszystkim od precyzyjnie ustalonego 
terminu zabiegu i zastosowanego insektycydu 
w odpowiedniej dawce. Kluczową kwestią jest 
również zakres optymalnych temperatur skutecznego 
działania danego insektycydu.

Tabela 1. Progi ekonomicznej szkodliwości wiosennych szkodników rzepaku 
ozimego

Szkodnik Próg szkodliwości

Chowacz 
czterozębny

20 chrząszczy w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni lub 6 chrząszczy na 25 
roślinach

Słodyszek 
rzepakowy

w fazie zwartego kwiatostanu (BBCH 50–52) 1–2 chrząszcze na 1 roślinie
w fazie luźnego kwiatostanu (BBCH 55–59) 3–5 chrząszczy na 1 roślinie

Chowacz 
podobnik

1 chrząszcz na 1 roślinie, w przypadku licznego wystąpienia pryszczarka 
kapustnika 1 chrząszcz na 2 rośliny

Pryszczarek 
kapustnik

1 muchówka na 1 roślinie, w przypadku licznego wystąpienia chowacza 
podobnika 1 muchówka na 3 rośliny
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Magnez i siarka „odpowiadają” 
też za przerób azotu w pełno-

wartościowe białko (podobnie jak 
potas, molibden, mangan i niektóre 
inne składniki), bowiem przy ich 
niedoborze, azot nie jest w pełni 
wykorzystany do tworzenia plonu. 
Gromadzą się wówczas w roślinach 
niepożądane, niebiałkowe formy tego 
składnika: azotany, amidy, amino-
kwasy, które mogą być dobrą pożyw-
ką dla patogenów chorób grzybo-
wych. Obydwa składniki stosowane 
są często łącznie w nawozach dogle-
bowych i dolistnych w postaci siar-
czanu magnezu. 

Magnez (Mg) określany potocznie 
pierwiastkiem życia, jest niezbędnym 
składnikiem pokarmowym nie tylko 
roślin, ale też ważnym składnikiem 
mineralnym ludzi i zwierząt. Jego nie-
dobór w organizmie ludzkim powo-
duje stany lękowe, szybkie męczenie 
się, objawy w postaci „zimnych stóp” 
i stanów depresyjnych, zaś przy dłu-
gotrwałym niedoborze mogą wystąpić 
skurcze mięśni, zwiększona podat-
ność na choroby nowotworowe oraz 
układu krwionośnego, w tym miaż-
dżycy i zawału serca. Naturalnym 
sposobem uzupełniania niedoborów 
magnezu jest spożywanie roślin 
zawierających zwiększone ilości tego 
składnika, przede wszystkim nasion 
strączkowych (soi, fasoli, grochu, 
bobu, soczewicy), kapustnych, szpi-
naku, pieczywa razowego, płatków 
owsianych, kaszy gryczanej, orze-
chów, kakao). Dużo magnezu zawiera-
ją też ryby. W produkcji zwierzęcej 
objawy niedoboru magnezu występu-
ją w postaci tzw. tężyczki pastwisko-
wej, najczęściej przy wczesnowiosen-
nym wypasie bydła. Zachwiany jest 
wówczas stosunek w paszy (zielonce), 

pomiędzy potasem (nadmiar), a sumą 
kationów dwuwartościowych, tj. wap-
nia i magnezu (niedobór). Sytuację 
pogłębia nadmiar azotu w runi pastwi-
skowej. Objawia się to utratą apetytu, 
drgawkami, nerwowością zwierząt, 
a w skrajnych przypadkach ich zej-
ściem.

Z niedoborem magnezu spotyka-
my się najczęściej na lekkich, piasz-
czystych, zakwaszonych glebach, 
wykazujących z reguły niską zawar-
tość Mg (poniżej 3 mg/100 g gleby). 
Niemniej również w glebach zwięź-
lejszych, wykazujących większą 
zasobność, obserwuje się często nie-
dobór magnezu w roślinach. Przy-

czyną są zwykle wysokie dawki 
nawozów potasowych, często także 
wysokie pH gleby i związana z tym 
wysoka zawartość wapnia, niekiedy 
również azotu w formie amonowej 
(NH4+). Składniki te ograniczają 
wykorzystanie magnezu z gleby 
w wyniku antagonizmu kationów.

Gorsze pobieranie magnezu 
zachodzi również przy niekorzyst-
nych warunkach pogodowych: 
niskich temperaturach gleby (poniżej 
12o C), suszy, jak też nadmiernych 
opadach, kiedy następuje wymywa-
nie Mg poza zasięg systemu korze-
niowego. Stąd więcej magnezu znaj-
duje się zwykle w głębszej (15–25 cm), 

Magnez – pierwiastek życia
Magnez i siarka należą do tzw. makroelementów drugorzędnych, 
niemniej są niezbędne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin oraz 
tworzenia materiałów strukturalnych i zapasowych, czyli białek, tłuszczy 
i węglowodanów. Obydwa składniki wpływają w znaczącym stopniu na 
tworzenie chlorofi lu i asymilację dwutlenku węgla, jak też niektórych 
enzymów i witamin. 

 Tab.1 Pobieranie magnezu (MgO) przez rośliny uprawne z podanym plonem

Rośliny Plony 
w t/ha

Pobieranie magnezu
w kg /ha

Pszenica 5–10 20–40

Kukurydza (ziarno) 6–10 54–90

Rzepak 3,5–5 35–50

Bobik 3,5–5 18–25

Groch 2,5–4 15–24

Burak cukrowy 50–80 75–120

Ziemniak 30–50 20–35

Trawy (zielonka) 40–60 28–42

Koniczyna (zielonka) 40–60 28–42

Chmiel 2–3 40–60

 Tytoń 2,5–4 45–72

Niedobór magnezu objawia się w postaci 
ciemniejszych i jaśniejszych skupień chlorofi lu 
biegnących wzdłuż nerwów. 



niż płytszej (ornej) warstwie profilu 
glebowego. 

Objawy niedoboru magnezu są 
często widoczne wiosną w zasiewach 
zbóż jarych (po wykształceniu 
2–3 liści), które uważane są za rośli-
ny wskaźnikowe. Objawia się to 
w postaci ciemniejszych i jaśniej-
szych skupień chlorofilu (zielonego 
barwnika) biegnących wzdłuż ner-
wów. Zjawisko to określa się mianem 
marmurkowatości lub perełkowato-
ści. W oddali widoczne są place lub 
pasy żółknących roślin zbóż. W póź-
niejszych fazach rozwojowych, kiedy 
system korzeniowy wnika w głębsze 
warstwy gleby, objawy te mogą zani-
kać. Jednak zboża w porównaniu 
z roślinami dwuliściennymi (okopo-
we, oleiste, bobowate grubo- i drob-
nonasienne, warzywa, tytoń, chmiel, 
drzewa i krzewy owocowe) mają 
znacznie mniejsze wymagania w sto-
sunku do magnezu (tab. 1). Poza tym 
w ich przypadku niedobór magnezu 
objawia się zwykle w późniejszym 
okresie, poczynając od najstarszych 
liści, w postaci chlorozy (przejaśnień) 
pomiędzy nerwami. Chloroza stop-

niowo powiększa się, powodując 
w skrajnych przypadkach obumiera-
nie blaszki liścia, najdłużej zielone 
pozostają nerwy. Należy dodać, że 
widoczne na roślinach objawy niedo-
boru składników, w tym magnezu, 
powodują zwykle straty w plonach 
przekraczające 20%. Często jednak 
są to niedobory niewidoczne wizual-
nie, tzw. utajone (spotykane m.in. na 
dobrze zaopatrzonych w azot rośli-
nach zbóż i rzepaku), możliwe do 
wykrycia po analizie chemicznej 
roślin. Straty w plonach są wówczas 
mniejsze, ale zauważalne. 

Magnez pobierany jest przez rośli-
ny w całym okresie ich wegetacji, 
choć w największych ilościach pod-

czas intensywnego przyrostu masy 
roślinnej. W przypadku zbóż, poczy-
nając od fazy strzelania w źdźbło do 
nalewania ziarna, zaś rzepaku od 
połowy kwietnia do końca maja, 
z kolei rośliny buraka większe ilości 
magnezu pobierają od początku 
czerwca do końca września. Biorąc 
pod uwagę uzyskiwane plony, wyso-
kie zapotrzebowanie na magnez 
wykazuje burak cukrowy, kukurydza, 
rzepak, tytoń, chmiel, ale też inne 
wysokoplonujące rośliny, także zboża 
(tab. 1).

Przy niskiej zasobności gleby 
w magnez i kwaśnym odczynie zale-
ca się stosowanie wapna magnezo-
wego, np. w postaci dolomitu (dobrze 

K+S Polska sp. z o.o. 
A K+S Company

SUPERPRODUKTY 
KONTRA  
SUPERWROGOWIE
Bez szans na wymarzanie,  
niedobór składników i suszę!

25 % MgO · 50 % SO₃

40 % K₂O · 6 % MgO 
12,5 % SO₃ · 4 %  Na₂O

www.ks-polska.com/superprodukty 
 K+S Polska

Widoczne na roślinach objawy niedoboru 
składników, w tym magnezu, powodują zwykle 
straty w plonach przekraczające 20%. Często 
jednak są to niedobory niewidoczne wizualnie, 
możliwe do wykrycia po analizie chemicznej roślin.
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rozdrobnionego), nawozu Wap-Mag, 
a także wielu innych. Polecić można 
też niektóre nawozy wieloskładniko-
we z dodatkiem Mg, zarówno w okre-
sie jesiennym (pod orkę siewną lub 
zimową), jak też wczesnowiosen-
nym. Jednak w  przypadku niskiej 
zasobności gleby w Mg, nie zaspoko-
ją one w pełni potrzeb pokarmowych 
roślin w ten składnik. Dotyczy to 
zwłaszcza wymagających pod tym 
względem roślin buraka cukrowego, 
kukurydzy i rzepaku. Bardzo dobre 
efekty daje natomiast doglebowe sto-
sowanie kizerytu, bądź granulowa-
nej formy siarczanu magnezu lub 
nawozu MagSul, które zawierają 
21–25% magnezu (MgO) oraz do 
23% siarki (S). Pod ozime formy 
zbóż i rzepaku, najlepiej podzielić 
ogólną dawkę tych nawozów (150–
300 kg/ha) na dwie części – jesienną 
i wiosenną. Pierwszą, w wysokości 
30% należy wnieść pod orkę siewną 
lub agregat uprawowy, przygotowu-
jący pole pod zasiew nasion. Drugą, 
większą część dawki (70%) zaleca się 
pogłównie, w okresie wiosennym. 
Podział dawki spowodowany jest 
zróżnicowanym zapotrzebowaniem 
roślin na te składniki w okresie 
jesiennym i wiosennym, jak też fak-
tem, że są one dość łatwo wymywa-
ne z profilu glebowego, choć w zde-
cydowanie większym stopniu siarka. 
Pod rośliny jare lepiej wysiać te 
nawozy w całości przed pierwszymi 
wiosennymi uprawkami, ewentual-
nie wysiewem nasion. Przy widocz-
nych objawach niedoboru magnezu 
w trakcie wegetacji roślin, można je 
wysiać pogłównie, zarówno w okre-
sie jesiennym jak i wiosennym. 

Oferowany w sprzedaży jedno- 
bądź 7-wodny siarczan magnezu zale-
ca się przede wszystkim do dolistnego 
dokarmiania roślin (2–3 krotnie 

w okresie wegetacji). Należy je stoso-
wać odpowiednio: w 2,5–3, bądź 5% 
stężeniu, a więc 2,5–3 lub 5 kg nawo-
zu w przeliczeniu na 100 l wody, czyli 
od 5 do 20 kg na 200–400 l wody, 
z przeznaczeniem na powierzchnię 1 
ha upraw polowych. Jednowodny 
siarczan magnezu, obok wyższej 
zawartości magnezu i siarki, ociepla 
roztwór, co może mieć istotne znacze-
nie po dodatku większej dawki mocz-
nika, silnie oziębiającego sporządzony 
roztwór nawozów dolistnych. Wysoką 
zawartość magnezu i siarki zawierają 
także niektóre dolistne nawozy wielo-
składnikowe (tab.2), choć przy ich 
wyborze należy się kierować także 
zawartością mikroelementów. W przy-
padku roślin jednoliściennych (zbóż), 
głównie zawartością miedzi i cynku, 
w uprawach kukurydzy ważny jest 
także bor. Z kolei dla roślin dwuli-
ściennych, w tym rzepaku i buraka 
istotny jest przede wszystkim bor, 
często też (na glebach kwaśnych oraz 
roślinach z rodziny kapustowatych 

i bobowatych) molibden. Ważnym 
mikroelementem dla wszystkich 
upraw jest też mangan, zwłaszcza na 
glebach o pH powyżej 6,5, gdyż jest 
wówczas trudniej przyswajalny 
z zasobów glebowych. Dolistne dokar-
mianie roślin wskazane jest nie tylko 
w okresie wiosennej i letniej wegetacji 
roślin, ale też na ozime formy zbóż 
i rzepaku w okresie jesiennym (druga 
połowa października). Odpowiedni 
nawóz dolistny, z wysoką zawartością 
magnezu, siarki, fosforu i niektórych 
mikroelementów wzmacnia i uodpar-
nia ozime formy zbóż i rzepaku na 
niekorzystne warunki zimowania. 
Lepiej rozwija też system korzeniowy, 
zaś rośliny lepiej zimują i wchodzą 
z większym wigorem w wiosenny 
okres wegetacji, co przekłada się na 
dalszy przebieg wzrostu i rozwoju, 
a w konsekwencji na osiągane plony.

prof. dr hab. Czesław Szewczuk 
Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie

Niedobór magnezu objawia się tu w postaci ciemniejszych i jaśniejszych skupień 
chlorofi lu (zielonego barwnika), biegnących wzdłuż nerwów

Tab. 2 Zawartość składników pokarmowych w wybranych nawozach dolistnych pod zboża (w proc. wagowych)
Nawozy dolistne Azot

N
Magnez

MgO
Siarka

S
Bor
B

Miedź
Cu

Cynk
Zn

Mang.
Mn

Żelazo
Fe

Molibd.
Mo

Actiplon Zboża 7,4 9,1 7,4 0,3 0,6 1,6 1,8 1,8 0,01

ActiMag Zboża – 21,6 17,2 0,04 0,075 0,2 0,23 0,23 0,013

Ekolist Mikro Z 4,0 5,0 4,3 0,16 0,35 0,9 0,98 1,0 0,005

Insol 3 15,0 4,6 – 0,28 0,56 1,12 1,68 1,2 0,01

Makroplon Zboża 16,0 2,0 – 0,1 1,2 1,4 1,7 0,3 0,01

Multifoliar Zboża 5,0 5,0 – 0,01 1,3 1,15 2,6 0,3 0,02

Plonvit Z 15,0 2,0 2,4 – 0,9 1,00 1,10 0,8 0,005

YaraVita Zboże 4,0 15,6 – – 3,1 5,0 9,2 – –
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Z nawozów stałych rośliny mogą 
pobierać składniki pokarmowe 

dopiero po ich rozpuszczeniu 
w wodzie, co wymaga określonego 
czasu i zależy od stanu uwilgotnienia 
gleby. Nawóz płynny, jakim jest roz-
twór saletrzano-mocznikowy  łatwo 
i szybko przenika do korzeni roślin 
niosąc przyswajalne dla roślin jony 
azotanowe i amonowe. Dostępność 
dla roślin azotu z roztworu saletrzano-
mocznikowego nie zależy od wilgot-
ności gleby. Ponadto aplikacja nawozu 
płynnego gwarantuje równomierne 
pokrycie całej powierzchni nawożone-

go pola, a zatem równy dostęp wszyst-
kich roślin do potrzebnego im składni-
ka. Efektem tego jest lepsze wykorzy-
stanie azotu przez rośliny, a co za tym 
idzie także mniejsze straty na skutek 
wymywania z gleby. 

RSM jako nawóz zawierający 
w swoim składzie najważniejsze  

formy azotu przyswajane przez rośli-
ny sprawdza się na wszystkich gle-
bach, zarówno do nawożenia przed-
siewnego, jak i   pogłównego, tj. w tra-
cie wegetacji roślin. Pamiętajmy jed-
nak, że RSM  nie jest nawozem dolist-
nym lecz doglebowym. Niesłuszne 
skojarzenie  z nawożeniem  dolistnym 

RSM – nawóz azotowy 
na wszystkie gleby
Roztwór saletrzano-mocznikowy (RSM – produkowany w Puławach przez 
Grupę Azoty) jest mieszaniną dwóch głównych nawozów azotowych, 
tj. saletry amonowej i mocznika. Jest źródłem łatwo przyswajanych przez 
rośliny jonów amonowych (NH4+) i azotanowych (NO3-) oraz formy 
mocznikowej, która nie jest dostępna dla roślin bezpośrednio, lecz dopiero 
po jej przekształceniu w formę amonową, co na ogół trwa około 7 dni. RSM 
łączy zatem zalety szybko działającego nawozu, jakim jest saletra i nawozu 
o działaniu spowolnionym charakterystycznym dla mocznika.  Szczególną 
jego zaletą jest szybkość działania, którą zawdzięcza swojej postaci płynnej. 

Pamiętajmy jednak, że RSM  nie jest 
nawozem dolistnym lecz doglebowym.
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wynika z faktu, że RSM stosowany 
jest techniką oprysku. Różnica tkwi 
w tym, że oprysk RSM wykonuje się 
w taki sposób, aby krople nawozu nie 
zatrzymywały się na liściach roślin, 
lecz spływały na glebę. Taki efekt uzy-
skuje się techniką oprysku grubokro-
plistego.  Grube krople, które nie 
powodują poparzenia roślin, uzyskuje 
się dzięki zastosowaniu specjalnych 
rozpylaczy o dużych otworach 
i wąskim kącie wytrysku strumienia 
cieczy. Zaleca się rozpylacze eżekto-
rowe, wielootworowe (3, 5 lub 7) oraz 
wachlarzowe. Prawidłowe przepro-
wadzenie zabiegu wymaga sprawnego 
sprzętu oraz dokładnej kontroli wydat-
ku cieczy i ciśnień roboczych. RSM 

może być także stosowany przy uży-
ciu węży lub rur rozlewowych umoż-
liwiających podanie nawozu bezpo-
średnio w okolicy pędu rośliny i jej 
systemu korzeniowego. 

Roztwór saletrzano-mocznikowy 
jest nawozem o dużej zawartości 
azotu (28%, 30% lub 32%). Stosuje 
się go bez rozcieńczenia. Ma to szcze-
gólnie istotne znaczenie w przypad-
ku aplikacji pogłównej, ponieważ 
rozcieńczenie zwiększa ryzyko opa-
rzenia roślin – kropla roztworu 
o mniejszym stężeniu jest lżejsza 
i może zatrzymywać się na powierzch-
ni liści. W przypadku zabiegu przed-
siewnego jest to po prostu  ekono-
micznie nieuzasadnione.   

Roztwór saletrzano-mocznikowy, 
jak i inne nawozy azotowe, najlepiej 
stosować w 2-, 3- lub 4-krotnie 
w sezonie wegetacyjnym w okresach 
największego zapotrzebowania roślin 
na azot. Należy przy tym przestrze-
gać dopuszczalnych terminów nawo-
żenia azotem wynikających z progra-
mu azotanowego, tj.: na gruntach 
ornych –  od 1 marca do 20 paździer-
nika w regionach o przeciętnej długo-
ści okresu wegetacyjnego, od 1 marca 

Tabela 1. Ilości (kg i litry) RSM odpowiadające określonej dawce azotu

Azot (N) RSM-28 RSM-30 RSM-32

kg kg l kg l kg l

10 36 28 33 26 31 24

15 54 42 50 38 47 36

20 72 56 67 51 63 48

25 90 70 83 64 78 60

30 107 84 100 77 94 71

35 125 98 117 90 109 83

40 143 112 133 102 125 95

45 161 126 150 115 141 107

50 179 140 167 128 156 119

55 197 154 183 141 172 131

60 215 168 200 154 188 143

65 233 182 217 166 203 155

70 251 196 233 179 219 167

75 269 210 250 192 234 179

80 286 224 267 205 250 190

85 304 238 283 218 266 202

90 322 252 300 230 281 214

95 340 266 317 234 297 226

100 358 280 333 256 313 238

105 376 293 350 269 328 250

110 394 307 367 282 344 262

115 412 321 383 294 359 274

120 430 335 400 307 375 286

125 448 349 417 320 391 298

130 465 363 433 333 406 309

135 483 377 450 346 422 321

140 501 391 467 358 438 333

145 519 405 483 371 453 345

150 537 419 500 384 469 357

Roztwór saletrzano-
mocznikowy jest 
nawozem o dużej 
zawartości azotu 
(28%, 30% lub 32%). 
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do 15 października w gminach o krót-
szym okresie wegetacji i od 1 marca 
do 25 października, a na trwałych 
użytkach zielonych od 1 marca do 31 
października.   

Nie zaleca się stosowania RSM 
metodą oprysku w pewnych okre-
sach i fazach rozwojowych roślin: 
• w zbożach – od 3 dnia po siewie 

do wykształcenia 3 liścia oraz od 
początku do końca kwitnienia  

• w kukurydzy – od 3 dnia po 
wschodach 

• w rzepaku – od 3 dnia po wysie-
wie do wykształcenia 4 liści

• w burakach – od 3 dnia po siewie 
do wykształcenia 3 par liści

• na użytkach zielonych – jeden 
dzień po koszeniu lub wypasie.
Wskazane ograniczenia nie obej-

mują aplikacji przy pomocy węży 
rozlewowych. 

Dawki nawozu należy określić 
zgodnie z obowiązującymi zalecenia-
mi, uwzględniając wymagania tzw. 
programu azotanowego. Aby określić 
ilość nawozu, jaką trzeba zastosować 
na jednostkę powierzchni pola, nale-
ży przeliczyć dawkę składnika na 
dawkę nawozu w kg, a następnie 
w litrach (100 kg RSM-28  ma obję-
tość 78 litrów, a 100 kg RSM-30 
i RSM-32 odpowiednio 77 i 76 litrów). 
Na przykład: jeśli dawka azotu wg. 
planu nawożenia wynosi 40 kg N/ha 
to dawka RSM-30 wynosi:

• 40 kg N/ha : 30% N x 100 = 
133,33 kg/ha 

• 133,33 kg/ha  x 77  l /100 kg = 
102,7 l/ha
Można także skorzystać z  tabe-

li 1. Na przykład: aby dostarczyć 
40 kg N/ha musielibyśmy zgodnie 
z tabelą 1 zastosować na 1 ha: 143 kg 
(112 litrów)  RSM-28, lub 133 kg 
(102 litry RSM-30) lub 125 kg 
(95 litrów) RSM-32.

Opryski wykonuje się na zdrowe 
i suche rośliny. Nie zaleca się stosowa-
nia  RSM jeśli temperatura powietrza 
przekracza  25o C. W warunkach wyso-
kich temperatur i niskiej wilgotności  
opryski najlepiej wykonać wieczorem 
przed wystąpieniem rosy.  Zabieg naj-
lepiej wykonywać, gdy prędkość wia-
tru nie przekracza 6 m/s. Przy pomocy 
węży rozlewowych można zaapliko-
wać 80–200 l/ha, co w przypadku RSM 
32 daje od 34 do 84 kg N/ha. Tempera-
tura otoczenia nie ma znaczenia 
w przypadku aplikacji RSM wężami 
rozlewowymi, gdyż nawóz nie ma 
kontaktu z liśćmi, a  więc nie zachodzi 
ryzyko ich uszkodzenia. Natomiast 
należy zwrócić uwagę na szczelność 
wszystkich połączeń powyżej wylo-
tów węży, aby nie dochodziło do 
wycieku nawozu na rośliny.  

Roztwory saletrzano-mocznikowe 
o większym stężeniu (30% i 32%) są 

wytwarzane w celu obniżenia kosz-
tów transportu jednostki azotu. Roz-
twory te charakteryzują się  wyższą 
temperaturą krystalizacji (dla RSM 28  
wynosi 17oC, a dla RSM 32 wynosi 
0oC). Z tego względu  roztwory 30 
i 32% przeznaczone do przechowy-
wania  w okresie zimowym należy 
rozcieńczyć właśnie z uwagi na ryzy-
ko krystalizacji. Ilość wody, jaką nale-
ży użyć określa się z zastosowaniem 
odpowiedniego wzoru
• ilość wody w litrach = objętość 

RSM 30 (w litrach) x 0,093
• ilość wody w litrach = objętość 

RSM 32 (w litrach) x 0,189
• ilość wody w kilogramach  = 

masa  RSM 30 (w kg)  x 0,071
• ilość wody w kilogramach  = 

masa  RSM 32 (w kg)  x 0,143.
Uwaga! zawsze roztwór RSM 

wlewa się do wody. 
Jeśli roztwór wykrystalizował, 

jego podgrzanie powoduje powrót do 
stanu pierwotnego bez utraty jego 
właściwości. Roztwór saletrzano-
mocznikowy jest transportowany 
w cysternach lub pojemnikach z two-
rzyw sztucznych.

Sprzęt wykorzystywany do aplika-
cji nawozu, jak i zbiorniki do przecho-
wywania RSM, muszą być wykonane 
z materiałów odpornych na korozję.

Stosowanie roztworu saletrzano-
mocznikowego jest ekonomicznie 
bardziej efektywne niż nawożenie 
nawozami stałymi. Cena jednego 
kilograma azotu w formie RSM jest 
ok. 10–15% niższa iż w saletrze. 
Nawet jeśli nie uzyskuje się lep-
szych efektów w plonowaniu roślin 
to udział nawożenia w kosztach bez-
pośrednich produkcji  jest  mniejszy 
dzięki niższej cenie składnika 
w RSM w stosunku do innych nawo-
zów (o co najmniej 10% w stosunku 
do saletry amonowej). Wartością 
dodaną tego nawozu jest także 
mniejszy tzw. ślad węglowy, czyli 

mniejsze obciążenie dla środowiska 
w procesie produkcji nawozu (niż-
sza energochłonność).

Nawóz dostępny jest w autoryzo-
wanych bazach RSM na terenie całego 
kraju obsługujących gospodarstwa 
rolne w promieniu 100 km od bazy. 
Autoryzowana sieć obejmuje 50 dystry-
butorów. Informacja i kontakty są 
dostępne na stronie https://nawozy.eu/
siec-dystrybucji.html.  

dr inż. Tamara Jadczyszyn
Instytut Uprawy Nawożenia 

i Gleboznawstwa
– PIB w Puławach

Uwaga!  
Zawsze roztwór RSM wlewa się do wody. 

Opracowano w ramach zadania „Racjonalne nawożenie”, finansowanego z dotacji 
przeznaczonej na realizację zadań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2021 r. 
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Odpowiedni skład botaniczny runi 
warunkuje uzyskanie wysokiej 

wartości pasz objętościowych z trwa-
łych użytków zielonych (TUZ). Trud-
ności w uzyskaniu i utrzymaniu war-
tościowego składu botanicznego 
(gatunkowego) wynikają z małej sta-
bilności zbiorowisk, szczególnie na 
siedliskach nadmiernie lub niedosta-
tecznie uwilgotnionych – w tym łąk 
grądowych zasilanych głównie woda-
mi opadowymi. Proces degradacji 
tych zbiorowisk silniej postępuje na 
użytkach zielonych po częściowym 
lub całkowitym zaniechaniu użytko-
wania, a także przy braku lub jedno-
stronnym nawożeniu – co wpływa na 
pogorszenie stanu środowiska glebo-
wego. W takich warunkach wartościo-
we trawy pastewne oraz rośliny 
motylkowate (bobowate) ustępują 
miejsca mniej wartościowym rośli-
nom łąkowym oraz chwastom. 

Szacuje się, że ponad 50% TUZ 
w Polsce jest zdegradowanych, a skut-
kiem tego są niskie plony na poziomie 
około 4,5 t·ha–1 s.m. a ich jakość jest 
niezadowalająca pod względem 
potrzeb żywieniowych przeżuwaczy 
(bydła, owiec, koni oraz kóz). Przepa-
dają cenne gatunki traw i motylkowa-
tych (bobowatych) i powiększają się 
powierzchnie puste, nie pokryte 
roślinnością, na których rosną mniej 
wymagające chwasty, a w kolejnych 
latach także krzewy i drzewa. Pierw-
szym objawem jest zmniejszenie się 
plonów – nawet o 70% i więcej – oraz 
pogorszenie ich wartości pokarmo-
wej. Karmienie zwierząt takimi pasza-
mi może skutkować zmniejszeniem 

efektów żywieniowych, pogorszeniem 
się stanu ich zdrowia, a także zwięk-
sza koszty żywienia wynikające ze 
wzrostu zużycia pasz treściwych.

Zmniejszenie plonowania oraz 
występowanie w runi użytków zielo-
nych chwastów i traw o niskiej warto-
ści gospodarczej są niepokojącymi 
sygnałami wskazującymi na zaawan-
sowany proces degradacji. Jest on 
następstwem niekorzystnych warun-
ków siedliskowych jak i błędów 
w pratotechnice.

Odnowienie użytków zielonych 
da oczekiwane efekty pod warunkiem 
usunięcia lub ograniczenia przyczyn 
ich degradacji. Degradacja TUZ jest 
następstwem zmian warunków wzro-
stu i rozwoju roślin. Należą do nich:

Czynniki edaficzne (postępująca 
degradacja siedliska glebowego):
• wyjaławianie się gleby ze składni-

ków pokarmowych,
• postępujący wzrost zakwaszenia 

gleby,
• podtopienia, zabagnienie, długo-

trwałe zalewy (szczególnie w okre-
sie wegetacji),

• przesuszenie w wyniku nadmier-
nego obniżenia poziomu wód 
gruntowych, zwłaszcza w glebach 
organicznych (torfowo-murszo-
wych),

• niszczenie darni przez dzikie 
zwierzęta (dziki, krety, nornice 
oraz inne).

Czynniki klimatyczne
Niskie sumy opadów i niekorzyst-

ny ich rozkład w okresie wegetacji – 
długotrwała susza atmosferyczna 

w okresie lata często powoduje cał-
kowite zahamowanie wzrostu płytko 
korzeniących się traw, co umożliwia 
rozwój ziół rozetkowych i chwastów 
głęboko korzeniących się;
• wysokie temperatury powietrza 

i silne przesychanie słabo zadar-
nionych powierzchni,

• przymrozki wiosenne i jesienne.
Czynniki antropogeniczne (zwią-

zane z działalnością człowieka):
• wadliwa regulacja stosunków 

wodnych i brak konserwacji urzą-
dzeń melioracyjnych;

• niewłaściwe nawożenie – nieko-
rzystne proporcje składników, 
w tym przenawożenie azotem 
(następuje nadmierne zachwasz-
czanie groźnymi chwastami azo-
tolubnymi, głównie pokrzywą 

Przyczyny degradacji 
trwałych użytków zielonych 
i jej przeciwdziałanie
Odpowiednio utrzymane oraz pielęgnowane TUZ mogą dawać plony 
na poziomie około 8–10 t·ha–1 s.m. o optymalnej wartości pokarmowej 
oraz dobrej smakowitości. Takie plony są możliwe jedynie na łąkach 
i pastwiskach o odpowiednim składzie botanicznym runi. 
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i gwiazdnicą pospolitą) i brak 
nawożenia potasem na glebach 
organicznych (torfowo-murszo-
wych), albo całkowite zaniecha-
nie nawożenia; 

• niewłaściwe stosowanie gnojówki 
i gnojowicy – nadmiar ziół i chwa-
stów potaso- i azotolubnych, m.
in. szczaw, mniszek pospolity, 
ostrożeń warzywny i inne, zwłasz-
cza z rodziny baldaszkowatych; 
dużo pustych miejsc;

• zaniechanie zabiegów pielęgna-
cyjnych, zwłaszcza wałowania na 
glebach torfowo-murszowych), 
głównie w okresie wczesno wio-
sennym;

• długotrwałe nadmierne uwilgot-
nienie gleby (okresowe zalewy) – 
niedobór tlenu w warstwie korze-
niowej, rozwój chwastów hydro-
filnych (sitów, skrzypów, jaskrów), 
turzyc i śmiałka darniowego 
i zanikanie wartościowych traw 
i roślin motylkowatych;

• błędy podczas koszenia (zbyt 
niskie – którego nie lubią wysokie 
trawy) i podczas zbioru (niszcze-
nie darni kołami ciężkich maszyn), 
zbyt późne koszenie I i II pokosu, 
pozostawianie resztek zielonki 
i siana na powierzchni łąki;

• błędy w użytkowaniu pastwisko-
wym – powodujące nadmierne 
wgniecenia i uszkodzenia darni, 
zwiększenie powierzchni niedoja-
dów i łajniaków oraz udziału 
chwastów, nadmierne i niskie 
przygryzanie runi, wypas w warun-
kach nadmiernego uwilgotnienia; 

• wieloletnie jednostronne użytko-
wanie kośne lub pastwiskowe, 
zarówno na intensywnych jak 
i ekstensywnych łąkach i pastwi-
skach;

• całkowite zaniechanie użytkowa-
nia.
Jak widać wiele wzajemnie powią-

zanych czynników wpływa na pogor-
szenie się stanu łąk i pastwisk. Pierw-
szą i podstawową czynnością na TUZ 
przeznaczonych do odnawiania 
powinno być zidentyfikowanie oraz 
usunięcie lub zminimalizowanie 
czynników powodujących degrada-
cję danego zbiorowiska. Bez takiego 
rozeznania nawet najstaranniej prze-

prowadzona renowacja nie przynie-
sie oczekiwanego rezultatu. Po usta-
leniu i wyeliminowaniu niekorzyst-
nych czynników należy wybrać naj-
właściwszą metodę odnawiania. 

Dość często przyczyną degradacji 
TUZ jest nieodpowiedni poziom ich 
nawożenia nawozami naturalnymi, 
wynikający ze znacznie zróżnicowa-
nego ich składu chemicznego. Duże 
zróżnicowanie składu chemicznego 
nawozów naturalnych, zwłaszcza 
w zakresie zawartości azotu, fosforu 
i potasu, wynika ze znacznie zróżni-
cowanych sposobów żywienia bydła. 
Wskazuje to na potrzebę okresowego 
badania składu chemicznego tych 
nawozów, zwłaszcza podczas zmian 
dawek żywieniowych. W gospodar-
stwach specjalizujących się w cho-
wie bydła i wykorzystujących duże 
zasoby nawozów naturalnych, ich 
dawki często są zbyt wysokie w sto-
sunku do potrzeb runi oraz gleby. 

Ważną przyczyną niekorzystnego 
wpływu nawozów naturalnych na 
użytki zielone jest niewłaściwy spo-
sób ich stosowania, tj. zbyt nierówno-
mierne rozrzucenie obornika lub sto-
sowanie zbyt gęstej (nierozcieńczonej) 
gnojowicy, powodującej zasklepianie 
i wypadanie runi. Najlepszym sposo-
bem jest stosowanie gnojowicy lub 
gnojówki z wykorzystaniem specjal-
nych aplikatorów lub wleczonych 
węży na powierzchni darni. 

Również dość często, zwłaszcza 
na TUZ, czynnikami niekorzystnie 

Tabela 1. Przedziały zawartości fosforu, potasu i magnezu w glebach łąkowych, 
oznaczonych w wyciągu 0,5M HCl [Sapek, Sapek 1997]

Składnik
Przedziały zawartości (mg/100 g s.m.)

wycena gleba organiczna gleba mineralna

Fosfor (P)

niska 17,5–26,2 <8,0

średnia 26,3–35,0 8,0–16,0

wysoka 35,1–52,5 >16,0

Potas (K)

niska 26,0–50,0 <20,0

średnia 51,0–75,0 21,0–35,0

wysoka 76,0–100,0 >35,0

Magnez (Mg)

niska 21,0–40,0 <12,0

średnia 41,0–80,0 13,0–24,0

wysoka 81,0–120,0 >24,0

Tabela 2. Zalecany odczyn gleb (pH w KCl) w zależności od ich rodzaju oraz 
dominującej roślinności na TUZ

Rodzaj gleby Trawy Trawy 
+ motylkowate (bobowate)

Gleby mineralne 5,0–5,5 6,0

Gleby organiczne 4,5–5,0 5,0–5,5
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kształtującymi poziom i jakość plo-
nów jest niska zasobność gleb lub 
nieodpowiedni ich odczyn. Powodu-
ją one ograniczenie pobierania takich 
niezbędnych składników jak azot, 
fosfor, wapń oraz magnez a nadmier-
ne takich niepożądanych jak cynk 
lub kadm. Zoptymalizowane sposoby 
nawożenia uwzględniają wskazane 
czynniki kształtujące zarówno plony, 
jak i ich jakość.

Zasobności podstawowych skład-
ników w warunkach gleb organicz-
nych i mineralnych, wykazują znacz-
ne ich zróżnicowanie (tab. 1), co 
należy uwzględnić w nawożeniu.

Optymalny odczyn gleb TUZ 
(tab. 2) zależy od ich rodzaju wyka-
zując wyraźne różnice pomiędzy gle-
bami mineralnymi a organicznymi. 
Duży udział roślin bobowatych 
w runi wymaga wyższego odczynu 
gleb zarówno mineralnych jak i orga-
nicznych.

W związku z zakwaszaniem się gleb 
konieczna jest ich okresowa (co 4–5 lat) 
analiza chemiczna w zakresie pH oraz 
zasobności w makroskładniki. Poprawę 
odczynu gleby uzyskuje się poprzez 
jesienne wapnowanie, które poprawia 
również jej strukturę i żyzność oraz skład 
botaniczny na skutek większego udziału 
roślin motylkowatych. W renowacji meto-
dą nawożenia oraz podsiewu, ze względu 
na ryzyko uszkodzenia starej darni, nie 
zaleca się stosowania tlenkowej formy 
wapna lecz węglanową lub węglanowo-
magnezową. W warunkach tzw. pełnej 

uprawy (ponownej) dopuszcza się stoso-
wanie tlenkowej formy wapna po orce.

Do zagospodarowania lub odnawiania 
w pierwszej kolejności kwalifikujemy 
tereny:
• o niskiej produktywności,
• z dużym lub całkowitym udzia-
łem roślin o niskiej wartości użyt-
kowej,

• po regulacji stosunków wodnych, 
gdy konieczna jest zmiana składu 
gatunkowego zbiorowisk,

• po wykarczowanych drzewach 
i krzewach oraz po wyrównaniu 
powierzchni.
W zależności od stopnia degradacji 

TUZ (składu gatunkowego runi, stanu 
darni, potencjału produkcyjnego) oraz 
rodzaju terenu planowanego do odnowie-

nia i jego warunków przyrodniczych 
(rodzaju gleby, stosunków wodnych 
w okresie wegetacji, deniwelacji 
powierzchni), a często i gospodarczych 
(potrzeb i możliwości gospodarstwa), sto-
suje się jedną z trzech podstawowych 
metod zagospodarowania/renowacji:
• zwiększone nawożenie i racjonal-

ne użytkowanie
• podsiew (tradycyjny oraz z uży-

ciem specjalistycznych siewni-
ków

• odnawianie metodą ponownej 
uprawy (całkowite zniszczenie 
starej roślinności i darni, i ponow-
ny obsiew).
Jeżeli niekorzystne zmiany składu 

botanicznego są następstwem braku 
w glebie składników pokarmowych, prze-
ciwdziałanie jest proste – zastosowanie 
nawożenia odpowiedniego do potrzeb. 
Czasem wystarczy zmienić jednostronne 
użytkowanie pastwiskowe lub kośne na 
przemienne, tj. kośno-pastwiskowe.

Renowacja przez zwiększone nawo-
żenie polega na zastosowaniu nawozów 
w jednorazowych zwiększonych daw-
kach, tzw. „uderzeniowych”, które powin-
ny być ok. 10–100% większe od nawoże-
nia produkcyjnego, stosowanego 
w danych warunkach siedliskowych, się-
gające nawet 200–300 kg NPK/ha, powo-
dując pobudzenie rozwoju traw wysokich. 
Stosuje się 100% więcej fosforu, 50% 
więcej potasu oraz około 100% więcej 
azotu w zależności od zasobności oraz 
rodzaju gleby i warunków wilgotnościo-
wych.

Na glebach organicznych, zwłaszcza 
w siedliskach posusznych należy ograni-
czyć nawożenie azotem, gdyż z masy 
organicznej gleby w procesie postępują-

Mniszek pospolity staje się chwastem użytku zielonego, jeżeli jego udział w pokryciu 
przekracza 5%

Łąka ze śmiałkiem darniowym kwalifi kująca się do renowacji metodą pełnej uprawy

W związku z zakwaszaniem się gleb konieczna jest ich 
okresowa (co 4–5 lat) analiza chemiczna w zakresie 
pH oraz zasobności w makroskładniki.



cej jej mineralizacji uwalniane są duże 
jego ilości. Przywrócenie odpowiedniego 
stosunku składników nawozowych, połą-
czone z zabiegami pielęgnacyjnymi pro-
wadzi do wzrostu plonowania i poprawy 
składu botanicznego runi. W celu uzyska-
nia szybszego efekty można okresowo 
zmienić sposób użytkowania. Wypasanie 
łąki powoduje zwiększenie zadarnienia 
oraz eliminację chwastów poprzez ich 
przygryzanie i udeptywanie. 

Renowację metodą zwiększonych 
dawek nawożenia i racjonalnego użytko-
wania stosuje się gdy: 
• stosunki wodne są właściwie ure-

gulowane
• w runi występuje jeszcze co naj-

mniej 20–30% wartościowych 
traw z grupy wysokich i roślin 
bobowatych, które korzystnie 
zareagują na nawożenie

• powierzchnia użytku jest wyrów-
nana

• udział trudnych do usunięcia chwa-
stów tworzących kępy oraz rozłogi 
(turzyc, śmiałka darniowego, sitów) 
oraz chwastów potaso- i azotolubnych 
nie przekracza 10%

• także na terenach falistych, gdzie 
utrudnione lub niemożliwe jest stoso-
wanie innych metod (takich jak pod-
siew lub orka) oraz istnieje niebezpie-
czeństwo erozji gleby.
Dużą rolę w regeneracji runi mogą 

odegrać wszystkie nawozy gospodarskie, 
szczególnie obornik przekompostowany. 
Stosujemy go w ilości 30–40 t/ha, najle-
piej późną jesienią, ale tylko do 30 listo-
pada, gdyż zgodnie z Kodeksem dobrej 
praktyki rolniczej od grudnia do lutego 
nie wolno stosować nawozów natural-
nych. Na bardzo zaniedbanych UZ obor-
nik należy uzupełnić nawozami azotowy-
mi, najlepiej saletrą wapniową lub sale-
trzakiem (ewentualnie saletrą amonową) 
w dawce ok. 100 kg N/ha (2 x 50 kg wio-
sną i po I pokosie).

Korzystne efekty daje też nawożenie 
gnojówką i gnojowicą lub przefermentowa-
nym kompostem. Ale wtedy konieczne jest 
nawożenie fosforem – do 60 kg P2O5/ha, 
w zależności od zasobności gleby. (bo 
nawozy naturalne zawierają mało fosfo-
ru!). Na wszystkich UZ na glebach orga-
nicznych nieodzowny jest potas, bez któ-
rego nie można poprawić jakości runi 

łąkowej na tych glebach. Potas można 
dostarczyć w gnojówce.

Metoda zwiększonego nawożenia 
odgrywa dużą rolę na terenach okresowo 
zalewanych, na glebach kamienistych 
i żelazistych, na terenach zagrożonych 
erozją, na stokach o nachyleniu powyżej 
15% – gdy uprawa płużna jest utrudniona. 

Odnawianie przez nawożenie jest 
najtańsze, najmniej ingeruje w natu-
ralne środowisko łąkowe, chociaż 
trwa stosunkowo długo. Pełne plono-
wanie następuje po 2–3 latach.

Oprócz metody zwiększonego 
nawożenia, skuteczność renowacji 
w przypadku zwalczania uciążliwych 
zbiorowisk śmiałka darniowego 
i skrzypu rozpierzchłego można popra-
wić stosując okresowo niskie koszenie 
runi (do 5 cm), dwukrotnie w okresie 
wegetacji. Podobnie, przez nawożenie 
z częstym koszeniem, usuwa się babkę 
średnią i lancetowatą, tasznik pospoli-
ty, rdest wężownik i przetaczniki. 

dr hab. inż. Halina 
Jankowska-Huflejt, prof. nadzw. 

Instytut Technologiczno-
-Przyrodniczy w Falentach
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Obiecałem sobie już jakiś czas 
temu, że nie będę komentował 

„zastanej rzeczywistości”. Jaka mawia 
przysłowie – jaki koń jest, każdy 
widzi. A jak wiemy, przysłowia ludo-
we to frywolny sposób na dobitną 
parafrazę sytuacji wokół nas. I choć 
może uczepiłem się tego, co wokół, 
ale nawet pogoda powoduje w tym 
roku irytację.

Dlaczego o tym wspominam? 
Ponieważ, jak co roku, o tej porze 
powinienem śmigać po łąkach i lucer-
nikach, obserwując jak sobie dają 
radę po zimie i jak wystartowała 
wegetacja. Niestety, jak na złość, nie 
za bardzo jest się czemu przyglądać. 
Chwilowe, wiosenne powietrze, 
doprawdy okazało się być chwilowe, 
bo wegetacja jakoś za bardzo nie 
kwapi się do startu. I o ile, w zgodnie 
z przysłowiem (i prawami natury), 
wszystko się zgadza, bo w marcu, jak 
w garncu. O tyle… chciałoby się już 
więcej i cieplej!

Czekamy na próbki
Muszę nieco usprawiedliwić 

swoją niecierpliwość. Otóż, w ciągu 
najbliższych tygodni chciałbym roz-
począć zbiór wczesnych próbek 
lucerny i traw do zakiszania, podczas 
gdy, chyba po raz pierwszy, nie za 
bardzo jest co zbierać. Oczywiście 
jestem absolutnie spokojny o póź-
niejsze oblicze sezonu, niemniej dla 
celów instruktażowych… nie mam 
materiału. Swoją drogą, w tym roku 

warto będzie wspomagać, zarówno 
lucerniki, jak i użytki zielone. Ale 
o tym za moment.

Rzeczą niezmienną i niezależna 
od sezonu jest to, że pasza z definicji 
trafia na stół wysokowydajnego 
bydła. Tym samym, to krowa jest 
ostatecznym weryfikatorem jej jako-
ści i parametrów żywieniowych. 
Mówiąc o weryfikacji, to samo z sie-
bie stanowi raczej ocenę już wypro-
dukowanego i zebranego materiału 
paszowego. Co oznacza, że wiele już 
się nie da zmienić, oprócz uzupełnie-
nia wartości pokarmowej pochodzą-
cej z kiszonek. Niezmiennie warto 

podkreślać, że żywienie nie rozpo-
czyna się dopiero wraz z przyjazdem 
żywieniowca do gospodarstwa i zaku-
pem pasz treściwych, premiksów czy 
dodatków. Oczywiście jako żywienio-
wiec, całym sobą podpisuję się pod 
stosowaniem wszytkich powyższych. 
Jednak one nigdy nie będą odpowie-
dzią dla fundamentalnej prawdy: 
krowa to przeżuwacz, a to oznacza 
żywienie oparte o pasze objętościo-

we, a nie o dodatki, nawet te najlep-
sze.

Wspomniałem wcześniej, że warto 
będzie wspomagać w tym roku TUZ-y 
i lucerniki. Inaczej, możemy się obu-
dzić w „nowym polskim ładzie kiep-
skich pasz”. A taki nowy ład chyba 
nie za bardzo przypadnie do gustu 
nam i zwierzętom.

Skanujemy
Przyjrzyjmy się kilku obszarom, 

które wymagają naszej szczególnej 
uwagi (by wyprodukować pasze, 
które – mówiąc kolokwialnie – spłacą 
się mlekiem). A obszary te to:

• parametry jakościowe pasz i fizjo-
logia żywienia krowy 

• nawożenie i pielęgnacja użytków 
zielonych 

• zbiór i konserwacja zielonek.
Produkcję pasz prowadzimy we 

własnym gospodarstwie, co oznacza, 
że mamy wpływ na jakość, ale też na 
koszty takiej produkcji. Warto się 
zastanowić, jaka jest jakość naszych 
pasz. Czy pokrywają one zapotrzebo-

Sezon zielonkarski 
z długim rozbiegiem

Obecny czas, to duże wyzwanie dla każdego 
z nas. Nieprzewidywalność jest chyba jedną 
z najbardziej uporczywie dających o sobie 
znać bolączek – także ta, o „rolniczej” 
twarzy. Zmienne warunki pogodowe, skute 
lodem, a potem zalane pola i łąki, wiosenne 
temperatury, a po nich wymrożenia, to obraz 
sezonu zimowo-wiosennego 2021

Lista czynników wpływających na jakość produkcji 
pasz nie jest długa, ale zatrważająco stała 
i niezmienna. Pierwszym, najbardziej ograniczającym 
jest nieuregulowany odczyn gleby.
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wanie produkcyjne zwierząt, które 
utrzymujemy w oborach? Rosnąca 
ilość sprzedawanych pasz treściwych 
i dodatków paszowych pokazuje, że 
zapotrzebowanie krów rośnie, ale 
taki trend mówi także jedno: „objęto-
ściówki” są niestety niewystarczające 
i hodowca musi posiłkować się 
paszami z zewnątrz. Oczywiście, 
zawsze trzeba posiłkować się pasza-
mi treściwymi – to w końcu 10–12 
tysięczniki, a te muszą zjeść. Sprawa 
wygląda inaczej, gdy dokupujemy po 
12–15 kg pasz treściwych dziennie 
dla krowy, która produkuje 8–9 tysię-
cy litrów mleka… Tak, takie rzeczy 
mają miejsce. 

W tabeli 1, zestawiono książkowe 
parametry, jakie powinny cechować 

podstawowe pasze objętościowe spo-
tykane w gospodarstwach produkują-
cych mleko.To, że trawa jest bardziej 
zielona niż u sąsiada, albo że zebrano 
jej „dużo” z hektara, nie satysfakcjo-
nuje zwierzęcia, które produkuje 10 
tys. kg mleka! (W nawiasie zaznaczo-
no potencjał plonowania danej rośli-
ny). Biorąc pod uwagę najdroższy 
komponent paszowy – białko, lucer-
na czy mieszanki traw i motylko-
wych, bez problemu są w stanie 
dostarczyć nam 220–250 g białka 
ogólnego strawnego, czyli takiego, 
które dostępne jest bezpośrednio „dla 
krowy”. 

Kiszonki z traw lub ich miesza-
nek z roślinami motylkowatymi 
(lucerną czy koniczyną) – stanowią 

na ogół około 30% pasz objętościo-
wych w całej dawce pokarmowej. 
Wydawać by się mogło, że trawy to 
rośliny o znikomych potrzebach 
pokarmowych. Wystarczy przecież 
na wiosnę zasilić je azotem albo 
nawet zupełnie zostawić i zebrać 
kilka pokosów w sezonie. Nie trzeba 
chyba nikogo przekonywać, że tak to 
nie zadziała. Jeszcze trzy, cztery 
dekady temu, takie podejście pewnie 
by wystarczyło, ale wówczas krowy 
dawały w ciągu laktacji 3–4 tys. kg 
mleka, a nie 10–12 tys. i to przy 
podobnym pobraniu pasz objętościo-
wych! Na 2–3 krotnie wyższą wydaj-
ność potrzeba oczywiście odpowied-
nio więcej składników pokarmowych. 
Najczęściej odbywa się to poprzez 
dodatek pasz treściwych.

Rozwiązanie, wydawałoby się 
oczywiste, ma jednak pewne „man-
kamenty”. Po pierwsze, nie możemy 
bezkarnie i w nieskończoność zwięk-
szać ilości skarmianych pasz treści-
wych, bo to powoduje rosnące ryzy-
ko występowania problemów meta-
bolicznych pochodzących wprost 
z żywienia, jak np. kwasicy żwaczo-
wej, a w konsekwencji, szereg zabu-
rzeń procesu przeżuwania. Drugi 
powód, który w tym sezonie jest 
szczególnie bolesny – to koszty takie-
go działania. Koszty produkcji 
wystrzeliły w niebo. Tym samym, 
znaczenia nabiera to, co wyproduku-
jemy sami. Pasze treściwe stają się 
coraz droższym źródłem białka 
i energii, wpływającym w istotny 
sposób na koszty produkcji. Kupuj-
my, ale najpierw produkujmy to, co 
możemy u siebie.

 
Kolejno odlicz: 
pH, nawożenie, odżywianie

Lista czynników wpływających 
na jakość produkcji pasz nie jest 
długa, ale zatrważająco stała i nie-
zmienna. Pierwszym, najbardziej 
ograniczającym jest nieuregulowany 
odczyn gleby, a co za tym idzie ogra-
niczona dostępność i przyswajalność 
składników pokarmowych przez 
rośliny. Optymalne pH dla wzrostu 
traw to 5,5–6,5. Natomiast nie zapo-
minajmy o dodatku roślin motylko-
wych, dla których kwasowość gleby 
jest podstawowym czynnikiem ogra-
niczającym rozwój i produkcję. 
W przypadku lucerny optimum to 
pH 6,8–7,5.

Tabela 1. Potencjał żywieniowy pasz objętościowych 

Parametry Lucerna
g. w kg s.m.

Trawa
g. w kg s.m.

Energia netto laktacji NEL MJ 4,5–5,0 4,5–6,0 (7,0)

Białko ogólne strawne (g) pow. 120 (250) 120–180 (250)

Tabela 2. Zapotrzebowanie traw i ich mieszanek na składniki pokarmowe 
(źródło: Produkcja roślinna t. III, praca zbiorowa pod redakcją prof. W. Grzebisza)

Składnik Zapotrzebowanie na 10 t s.m./ha

N < 200 kg

P2O5 120 kg

K20 > 180 kg

CaO 200 kg

Mg 40 kg

S 40 kg
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Kolejnym czynnikiem, bezpośred-
nio związanym z kwasowością gleby, 
jest jej właściwe nawożenie. Ma to 
szczególnie istotne znaczenie, gdy 
interesuje nas nie tylko plon, ale 
przede wszystkim wartość pokarmo-
wa, czyli zawartość białka i energii 
w kg. s.m. paszy. Rośliny pastewne 
najczęściej nawożone są w sposób 
ekstensywny – ot rosną same. Lub, 
po drugiej stronie barykady: bardzo 
intensywnie nawozami organiczny-
mi (gnojowica, gnojówka), które 
mimo tego, że są bardzo cennym 
i tanim źródłem składników pokar-
mowych, mają jedną zasadniczą 
wadę – zakwaszają stanowisko, pozo-
stawiając niekorzystne pH. A to 
z kolei, ogranicza pobranie składni-
ków pokarmowych przez rośliny.

Dodatkowo, o czym niestety nie-
wiele się mówi, lucerna (mieszanki 
traw w mniejszym stopniu) znajduje 
się na czele roślin o szczególnym 
zapotrzebowaniu na wapń pokarmo-
wy, czyli taki sam składnik jak NPK, 
podawany pod korzeń, a nie do pod-
noszenia pH stanowiska! Dbałość 
o pH gleby związana jest z regular-
nym wapnowaniem, ale to długi 
i powolny proces rozłożony na lata. 
Gdy mamy dostarczyć wapń jako 
składnik pokarmowy, musimy dzia-
łać doraźnie, a to wymaga stosowa-
nia przyswajalnych nawozów wap-
niowych.

Na myśl o nawożeniu traw i lucer-
ny, najczęściej nasze kroki kierują się 
w stronę najbardziej popularnego 
składnika, jakim jest azot. Jednak, 
aby azot (podobnie zresztą ja P i K) 
mógł być efektywnie przyswojony 
przez rośliny, musimy najpierw 
zadbać o dostępność wapnia (Ca) 
w obrębie systemu korzeniowego. 
Pierwiastek ten limituje pobranie 
pozostałych „strategicznych” z punk-
tu widzenia produkcji składników 
pokarmowych.

Musimy również pamiętać, że 
lucerna jest rośliną bardzo wrażliwą 
na nadmierne nawożenie azotem. Jej 
źródłem zaopatrzenia w ten cenny 
składnik pokarmowy są bakterie 
z rodzaju rhizobium znajdujące się 
w brodawkach na korzeniach. Podaż 
zbyt dużej ilości azotu, może spowo-
dować odwrotny efekt niż zamierza-
liśmy – zamiast dobrego startu na 
wiosnę, zobaczymy szybkie wypada-
nie tej cennej rośliny. Tak może się 

zdarzyć, jeśli posiadamy mieszanki 
traw z min. 30% udziałem motylko-
watych. W takim przypadku, może-
my zastosować dawkę startową w ilo-
ści 50–70 kg azotu/ha. W przypadku 
lucerny sianej w czystym siewie (lub 
w roślinę ochronną), dawka tego 
składnika może być ograniczona lub 
nawet zbędna.

Pamiętajmy, że w przypadku sto-
sowania nawozów organicznych, jak 
np. obornik, ilość azotu, jaka po 
mineralizacji, w pierwszym roku 

będzie dostępna dla roślin, to nawet 
30–40% i taką właśnie ilość należy 
także uwzględnić w planie nawoże-
nia.

Równie ważne jest dokarmianie, 
zarówno mieszanek traw jak i lucer-
ny pomiędzy pokosami, zarówno 
azotem, jak i wapniem. Przy lucernie 
ma to fundamentalne znaczenie. 
Dodatkowo, warto się zastanowić 
nad dokarmianiem dolistnie. Wiele 
firm nawozowych posiada w swojej 
ofercie produkty biostymulujące czy 

Lucerna jest rośliną bardzo wrażliwą na nadmierne 
nawożenie azotem. Podaż zbyt dużej ilości azotu, 
może spowodować odwrotny efekt niż zamierzaliśmy. 
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ukorzeniające, co zwłaszcza przy 
chłodnej i długiej wiośnie może być 
pomocne dla szybkiego startu mło-
dych roślin lub odrostu po pokosie.

Optymalnie zebrane
 Jeśli mielibyśmy przyjrzeć się 

procesowi zbioru traw i lucerny, 
pierwsze, na co powinniśmy zwrócić 
uwagę, to poziom suchej masy, a nie 
„ustawowa” data w kalendarzu. Dla-
czego? Bo krowy na zegarkach 
i kalendarzach się nie znają i nie 
wyżywimy ich „dniem tygodnia”, 
tylko zawartością składników pokar-
mowych w kilogramie paszy, a ta 
skorelowana jest wprost z poziomem 
suchej masy.

W wielu, zwłaszcza rodzinnych 
gospodarstwach, pokutuje tradycyjny 
3-kośny system zbioru traw. System 
ten zakłada, że 60% rocznego plonu 

powinno być wyprodukowane 
w pierwszym pokosie. Jako argument 
podaje się, że nie wiemy, jakie będą 
warunki pogodowe itd. W przypadku 
trudnych warunków i np. niemożno-
ści zbioru traw, każda ilość pokosów 
będzie dobra. Jednak skazywanie się 
na dzień dobry na tradycyjny 3-ko-
śny system, to niewykorzystany 
potencjał plonowania. Dodatkowym 
problemem takiego założenia jest 
również fakt, że im później zbieramy 
materiał, tym bardziej jest włóknisty, 
i tym bardziej spada jego strawność. 
Krowy rasy HF, niejako „genetycznie” 
posiadają bardzo szybki pasaż treści 
pokarmowej i zbyt suchy i włóknisty 

materiał, nie będzie właściwie „obro-
biony”. 

Podobna sytuacja ma miejsce 
z lucerną, która w momencie kwit-
nienia zaczyna bardzo szybko drew-
nieć. Ilość ligniny, kompletnie nie-
strawnej frakcji włókna, zaczyna być 
przeważająca, a to oznacza kolejną 
stratę. Optymalnym, zarówno jeśli 
chodzi o trawy, a zwłaszcza lucerniki 
momentem zbioru jest początek kwit-
nienia. Możemy wówczas mówić 
o dobrym balansie pomiędzy straw-
nością (poziomem włókna), a para-
metrami paszowymi i plonem. Okres 
początku kwitnienia, to sucha masa 
na poziomie ok. 28–32%, i łatwiejsze 
prace związane z zakiszaniem mate-
riału.

A po pokosie?
Czas na pokosie to okres przesu-

szania materiału. Pamiętajmy jednak 
o tym, że to sucha masa mówi nam 
o strawności materiału. Jeśli skosimy 
zielonkę o 40% s.m. i pozwolimy jej 
zbyt długo leżeć na pokosie, bardzo 
szybko przekonamy się, zwłaszcza 

w upalne dni, że sucha masa poszy-
bowała powyżej 50%.

Jak długo pozostawiać zielonkę na 
pokosie? Odpowiedź brzmi... to zale-
ży. Zależy to m.in. od tego, jak suchy 
materiał kosiliśmy, jakie były warunki 
atmosferyczne (upalny czy deszczo-
wy dzień?) i jakie mamy możliwości 
techniczne. Zbyt wilgotna zielonka to 
ryzyko psucia się już na pokosie lub 
gnicia późniejszej kiszonki w silosie. 
Zbyt sucha to problemy z ubiciem 
i spadek strawności. Równie ważne 
jest przetrząsanie i zagrabianie, 
zwłaszcza lucerny. Ta cenna roślina, 
niemal całe białko ma zmagazynowa-
ne w liściach. Jeśli zbyt agresywnie 

będziemy ją przetrząsać, może się 
okazać, że liście opadły z łodyg i sta-
nowią doskonały bionawóz, a nie to 
było naszym celem. Tym samym, roz-
sądek i myślenie z „krowiej” – paszo-
wej perspektywy są w cenie. 

Ostatnim ogniwem prac zielon-
karskich jest konserwacja zebranego 
materiału. W dużym skrócie proces 
ten można by określić jednym zda-
niem: ratujmy ile się da. Proces zaki-
szania, to nic innego jak najmniej 
stratna konserwacja. Mówiąc o stra-
tach, mowa przede wszystkim o biał-
ku, energii oraz smakowitości paszy. 
W końcu to krowa będzie jej ostatecz-
nym odbiorcą.

Tematem bezstratnej – w miarę 
możliwości – konserwacji pasz, zaj-
miemy się w następnym numerze. 
Ilość benefitów płynąca z poprawnie 
zaaranżowanego i przeprowadzone-
go procesu zakiszania trudno przece-
nić. Dlaczego stosowanie inokulan-
tów nie jest standardową praktyka 
w naszym kraju? Temu zagadnieniu 
przyjrzymy się już wkrótce.

mgr inż. Marcin Wojcieszek

Im później zbieramy trawę, tym bardziej jest ona 
włóknista, i tym bardziej spada jej strawność. 
Krowy rasy HF, niejako „genetycznie” posiadają 
bardzo szybki pasaż treści pokarmowej i zbyt 
suchy i włóknisty materiał, nie będzie właściwie 
„obrobiony”.
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Decydując się na zakup maszyn 
do zbioru zielonek, rolnik powi-

nien zwracać uwagę na dobrą jakość 
sprzętu. Komfort codziennej obsługi 
czy zbiór wartościowej paszy pozwa-
lają na optymalną i szybką pracę oraz 
lepszą kondycję bydła, co przekłada 
się na sukces gospodarstwa – mówi 
Paweł Baurycza z CLAAS Polska. 
Przykładem osoby odpowiednio 
wykorzystującej tego typu maszyny 
jest Wojciech Pruszkowski ze wsi 
Stare Jemielite w gminie Śniadowo.

Gospodarstwo Wojciecha Prusz-
kowskiego liczy 100 ha – połowa to 
ziemia orna, druga jest przeznaczona 
na produkcję paszy. Rolnik specjali-
zuje się w hodowli bydła mlecznego 
– stado liczy 300 sztuk (150 krów 
mlecznych). 

– Początki gospodarstwa sięgają 
roku 1984, kiedy mój tata postanowił 
wybudować pierwszą oborę. Dzisiaj 
mamy tutaj cztery obiekty oraz kom-
pletny park maszynowy, poczynając 
od ciągników, przez zgrabiarki, 
kosiarki, a kończąc na nowoczesnej 
sieczkarni. Większość tych maszyn 
wyprodukowała firma CLAAS – mówi 
właściciel gospodarstwa.

ARION z kosiarkami DISCO 
– doskonały duet 
do wydajnej pracy

Wojciech Pruszkowski od trzech 
lat używa ciągnika ARION 620, napę-
dzanego 6-cylindrowym silnikiem 
o pojemności 6,8 l i mocy 150 KM.

 – W tym segmencie mocy ARION 
to bardzo komfortowy ciągnik. Zasto-
sowane w nim specjalne oprogramo-

wanie sterujące silnikiem z użyciem 
turbosprężarki o zmiennej geometrii 
zapewnia uzyskanie jak największej 
wydajności i oszczędności paliwa – 
mówi przedstawiciel CLAAS. Co zde-
cydowało o zakupie tego modelu 
przez rolnika?

– Najważniejszym kryterium był 
dla mnie komfort użytkowania maszy-
ny. Po 3 latach pracy jestem bardzo 
zadowolony z jakości sprzętu. Maszy-
na posiada ładowacz czołowy oraz 

niezależną amortyzację przedniej osi 
z możliwością jej wyłączenia. Warto 
wspomnieć również o kabinie, w któ-
rej spędza się dużo czasu, a która 
posiada 4-punktową amortyzację – 
odpowiada Wojciech Pruszkowski.

Do ciągnika są podpięte dwie 
kosiarki – czołowa oraz boczna. 
Pierwsza z nich to model DISCO 
3100 F PROFIL. To, co wyróżnia ten 
model, to kopiowanie terenu w trzech 
kierunkach, niezależnie od pozycji 

Na co zwracać uwagę przy zakupie 
maszyn do zbioru zielonek?
Susza w ostatnich latach powoduje, że rolnicy zbierający zielonki 
wymagają maszyn, które zapewnią dobrą jakość paszy i ochronę darni. 
Istotne jest również, aby maszyny pracowały bardzo wydajnie, przy 
niskich kosztach eksploatacji. Na jakie aspekty zwracać uwagę przy 
doborze ciągników, kosiarek, zgrabiarek czy sieczkarni? Sprawdzamy 
to na przykładzie gospodarstwa Wojciecha Pruszkowskiego z powiatu 
łomżyńskiego.
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ciągnika – wszystko dzięki kinematy-
ce PROFIL. Atutem tej maszyny jest 
również szerokość robocza (3 m), 
która umożliwia maksymalne pokry-
cie z tylną kosiarką. Efektem jest 
wydajna praca w każdym zakątku 
pola. Kosiarka boczna to model 
DISCO o numerze 2650. Praca tym 
zestawem ułatwia otrzymanie czystej 
paszy, a poprzez łatwo regulowany 
stopień odciążenia belki tnącej – 
następuje redukcja zużycia paliwa. 
Tarcze tnące są wysunięte mocno do 
przodu dzięki falistemu kształtowi 
wanny belki. Pozwala to na osiągnię-
cie dużej powierzchni pokrycia noży-
ków, co skutkuje doskonałym efek-
tem koszenia i wydajności pracy.

– Obie kosiarki użytkuję od 10 lat 
i nie mam prawa na nie narzekać. 
Najważniejsze są dla mnie dzisiaj, 
przy obecnych warunkach pogodo-
wych, szybkość koszenia oraz zbiór 
czystej paszy bez zanieczyszczeń  – 
mówi Wojciech Pruszkowski. 
– Dotychczas wymieniliśmy jedno 
łożysko oraz płozy, a noże starczają 
na cały sezon. Jestem w stanie przez 
16 godzin w zestawieniu z ciągni-
kiem skosić 50–60 ha. Zużycie pali-
wa przy koszeniu waha się w prze-
dziale 3–4 l/ha – dodaje.

Jak dobrać zgrabiarkę?
W gospodarstwie Wojciecha 

Pruszkowskiego znajdziemy również 
zgrabiarkę CLAAS LINER. 

– Tutaj mamy natomiast zawie-
szenie kardanowe karuzel zgrabiarki, 
co oznacza w pełni niezależne i swo-
bodne dopasowanie ich do nierów-
ności podłoża w trzech płaszczy-
znach. Drugą charakterystyczną 
cechą zgrabiarek CLAAS LINER jest 
hermetycznie zamknięta przekładnia 
zgrabiania, do której właściciel nie 
ma potrzeby zaglądać przez cały 
okres użytkowania maszyny – mówi 
przedstawiciel CLAAS Polska.

– Zgrabiarkę użytkuję od 2013 r. 
Dotychczas wymieniane były uszczel-
niacze na siłownikach i to jedyny 
zaobserwowany problem. Nie ma 
żadnych wycieków – zauważa wła-
ściciel gospodarstwa. Na pytanie, 
w jaki sposób przygotowuje zgrabiar-
kę do sezonu, odpowiada, że robi to 
zawsze po zakończeniu jesiennych 
prac, tak aby wiosną maszyna była 
już w pełni gotowa. Warto dodać, że 
– dzięki wielowypustowemu połą-
czeniu ramion zgrabiarki z przekład-
nią zgrabiania PROFIX – model 
LINER zawsze pewnie i dokładnie 
wykonuje swoją pracę, bez pojawia-

jących się luzów w trakcie długolet-
niego użytkowania maszyny. Kolej-
nym atutem tego połączenia jest 
komfort obsługi, pozwalający na bar-
dzo szybki demontaż ramienia zgra-
biarki w wypadku uszkodzenia lub 
w celu ograniczenia wysokości trans-
portowej maszyny, aby bezpiecznie 
poruszała się po drodze.

Sieczkarnia do kompletu
Ostatnią maszyną w gospodar-

stwie, o której warto wspomnieć, jest 
sieczkarnia JAGUAR 830 z 2011 r. 
Charakteryzuje się ona poprzecznie 
ustawioną jednostką napędową, która 
przekazuje napęd bezpośrednio na 
bęben nożowy V-CLASSIC. Zapew-
nia to efektywniejsze przenoszenie 
napędu przy niskim, jednostkowym 
zapotrzebowaniu mocy. Ponadto 
w tej serii sieczkarni stosowany jest 
bęben nożowy o szerokości 750 mm, 
dostępny w trzech wersjach, mają-
cych 20, 24 lub 28 noży. 

Wojciech Pruszkowski po raz 
pierwszy wymienił noże po przepra-
cowaniu 1300 hektarów. Serwis był 
oczywiście przeprowadzony przez 
sprawdzonego dealera Agro-Ser-
wis DS, do którego właściciel gospo-
darstwa ma duże zaufanie i z którym 
współpracuje od wielu lat. Co było 
najważniejsze przy zakupie maszy-
ny? – Zdecydowanie jakość cięcia, 
noże oraz gniotownik. Wbrew pozo-
rom spalanie paliwa nie było najbar-
dziej istotne, ale doceniam, że nie 
jest to maszyna paliwożerna, a obsłu-
ga jest prosta i intuicyjna – przekonu-
je właściciel gospodarstwa. 

Na koniec warto jeszcze podkre-
ślić, że zarówno ciągnik, jak i siecz-
karnia zostały zakupione w ramach 
finansowania fabrycznego. Dla rolni-
ka została przygotowana bardzo 
korzystna oferta przy zakupie maszyn 
CLAAS.

Podsumowując, park maszynowy 
dedykowany do zbioru paszy musi 
spełnić wiele oczekiwań wymagają-
cych rolników hodujących bydło: 
wysoka jakość, niskie koszty eksplo-
atacyjne, małe zużycie paliwa oraz 
doskonały komfort pracy. W ostat-
nich lata susza wpływa na mniejszą 
ilość zbieranej paszy, dlatego rolnicy 
zwracają dużą uwagę na jej dobrą 
jakość, bez zanieczyszczeń, oraz 
ochronę darni podczas zbioru.

Źródło: Claas Polska
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Wedle pradawnych podań, Czar-
ny Ląd, to pierwsza nazwa kró-

lestwa, znanego dzisiaj jako państwo 
Egipt. Czarny ląd odnosił się do 
żyznej, czarnej gleby, która była i jest 
podstawą gospodarki, turystyki, ale 
przede wszystkim rolnictwa tego nie-
zwykle ciekawego kraju. I choć więk-
szość powierzchni Egiptu to pustynia 
i tereny półpustynne, to dzięki dobro-
dziejstwu Nilu, drugą twarzą państwa 
są niezwykle zielone i urodzajne tere-
ny. Wszak, to dzięki tym żyznym tere-
nom i wszechobecnemu papirusowi, 
kultura egipska mogła się rozwijać.

Miałem okazję odwiedzić Egipt 
zawodowo i nie sugerować się oglą-
daniem tego, co łechce oko z katalo-
gów turystycznych, za to z opcją 
spojrzenia „branżowego”, pracując 
z egipskimi hodowcami bydła. I wła-
śnie ta twarz Egiptu jest warta uwagi. 
Kraj pełen kontrastów: od skrajnego 
bogactwa na przedmieściach Kairu, 
a zwłaszcza nowego tworu zwanego 
Nowym Kairem, a będącym alterna-
tywną metropolią po wspomniane, 
skrajne ubóstwo centrum starego 
miasta Kairu z jego niemal 20-milio-
nami mieszkańców.

Nie tak odległy Czarny Ląd
Jednak to, co lubię najbardziej, to 

możliwość zobaczeni na własne oczy 
jak funkcjonują lokalni hodowcy i jak 
radzą sobie z problemami. Na wstę-
pie trzeba zaznaczyć, ze rolnictwo 
egipskie, jest przede wszystkim 
nastawione na produkcję wewnętrz-
ną, co nie jest zaskoczeniem, biorąc 
pod uwagę ilość żyznych terenów 
rolniczych w stosunku do powierzch-
ni kraju i liczby mieszkańców. Z dru-
giej strony, to właśnie rolnictwo 
i przemysł, są dwiema najintensyw-
niej rozwijającymi się gałęziami 
gospodarki.

Ze względu na niezwykły klimat 
i wpływ Nilu, zbiory niektórych 
roślin są możliwe nawet trzy razy do 
roku! Wśród głównych produktów 
eksportowych, bryluje bawełna. 
„Paszówka” jest stosunkowo uboga 
i sprowadza się generalnie do dwóch 
upraw: kukurydzy oraz lucerny, choć 
warto nadmienić uprawę żyta, jako 
paszowego gps-u. Ale o tym, za 
moment.

Może i daleko, ale problemy 
swojskie

Ze względu na ilość dostępnych 
terenów pod uprawę paszową, fermy 
egipskie są bardzo zintensyfikowane. 
Kompletnie błędne jest myślenie, że 
taki pustynny kraj to garść krówek 
pod wiatą z blachy falistej! Egipt to 
wielkie, nowoczesne i wysokowydaj-
ne gospodarstwa liczące od 2 do 30 
tys. krów! Oczywiście, mówimy o zor-

Czarny Ląd znad Nilu
Krowy na pustyni? Ale jak? Ano tak, że przy intensywnych 
zabiegach nawadniających, ale chyba przede wszystkim „palcowi 
bożemu”, Egipt to nie tylko jedna z najbardziej dynamicznie 
rozwijających się gospodarek Afryki, ale też jeden z najbardziej 
niezwykłych producentów mleka na świecie.

Egipt to wielkie, nowoczesne 
i wysokowydajne gospodarstwa liczące 
od 2 do 30 tys. krów! Miałem okazję 
odwiedzać także fermy rodzinne. Te 
oczywiście są znacznie mniejsze, ale 
300–500 krów to całkiem rozsądne 
liczby prawda? 



51

ganizowanej przemysłowej produkcji, 
ale miałem okazję odwiedzać także 
fermy rodzinne. Te oczywiście są 
znacznie mniejsze, ale 300–500 krów 
to całkiem rozsądne liczby prawda? 
Z racji limitowanej bazy paszowej, 
żywienie oparte jest o kiszonkę 
z kukurydzy, uzupełnianą suszem 
z lucerny. Z większości przypadków, 
duże fermy uprawiają, zbierają i zaki-
szają tylko kukurydzę. Lucerna jest 
kontraktowana i dostarczana niemal 
codziennie do największych gospo-
darstw transportem drogowym. Zboża, 
mieszanki treściwe i białkowe, jak 
również topowe dodatki są – podob-
nie jak u nas – standardem. 

Z ciekawostek, zupełnie niezwy-
kłym zjawiskiem, na skalę przemysło-
wą, jest produkcja i eksport kiszonki 
z kukurydzy do krajów z Zatoki Per-
skiej. Wyspecjalizowane koncerny 
produkują, przechowują i transportu-
ją droga morską kiszonkę z kukurydzy 
zawinięta w dużych balotach, jako 

towar niemalże luksusowy np. do 
Arabii Saudyjskiej! Niezwykłe!

Krowy pod palmami
Większość produkcji mleka odby-

wa się – co nie będzie niespodzianką 
– na terenach delty Nilu. Głównie 
w okolicach Aleksandrii oraz na linii 
Aleksandria-Kair. Tam, gdzie klimat 

z pustynnego, robi się nieco bardziej 
wilgotny, bo śródziemnomorski.

O ile pasze są dość standardowe, 
zupełnie niestandardowe są za to 
wyniki produkcyjne. Jak na klimat, 
w jakim prowadzona jest produkcja 
mleka, wydajności 10 tys. litrów mleka 
nie są niczym niezwykłym. To może 
wzbudzić uśmieszek na niejednej twa-
rzy rodzimego hodowcy, bo co to za 
filozofia mieć 10 tys. litrów mleka od 
krowy. Jednak warto to raz jeszcze 
rozważyć. Wydajność 10 tys. litrów 
w upale 40–45 st. C przed 365 dni 
w roku? Powodzenia ze stresem ciepl-
nym i stabilnością paszową kiszonek.

Miałem okazję być w trakcie przy-
gotowywania silosa z kukurydzą 
(25 tysięcy ton!), gdzie temperatura 
w trakcie zbioru i napełniania prze-
kraczała 45 st. C w cieniu… 

Można śmiało powiedzieć, że egip-
ski rolnik ma te same problemy, co my, 
tylko w skali XXL. I podobnie jak u nas, 
jakość mleka ma kluczową rolę. Byłem 
pod ogromnym wrażeniem całego łań-
cucha dostaw, transportu i przechowy-
wania tego cennego surowca – zero 
marnotrawstwa, zwłaszcza, że ziemia 
i pasza jest na wagę złota. I żeby nie 
być gołosłownym, niemalże synoni-
mem wysokiego statusu społecznego 
na przedmieściach Kairu był… podle-
wany trawnik.

Pomijając typowe dla podróżnych 
ostrzeżenia dotyczące picia wyłącznie 
butelkowanej wody, zachęcam, by 
zapuścić się „branżowo” w mniej 
turystyczne rejony, by zobaczyć jak 
wygląda prawdziwe życie na egipskiej 
wsi. A ta, to przyjaźni ludzie, fanta-
styczna wołowina, nowoczesne gospo-
darstwa i upały, zarówno latem, jak 
i zimą.

mgr inż. Marcin Wojcieszek

Jak na klimat, w jakim prowadzona jest produkcja 
mleka, wydajności 10 tys. litrów nie są niczym 
niezwykłym. To może wzbudzić uśmieszek na 
niejednej twarzy rodzimego hodowcy. Jednak 
warto to raz jeszcze rozważyć. Wydajność 10 tys. 
litrów w upale 40–45 st. C przed 365 dni w roku? 
Powodzenia ze stresem cieplnym i stabilnością 
paszową kiszonek.
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Coraz powszechniej stosowaną 
metodą nawożenia pól gnojowi-

cą jest jej aplikacja doglebowa. Dogle-
bowe aplikowanie gnojowicy zmniej-
sza straty zawartych w niej związków 
azotowych, ogranicza wypłukiwanie 
jej z gleby oraz redukuje uciążliwy 
dla otoczenia odór. Ponadto zabieg 
ten często nie ogranicza się jedynie 
do rozprowadzenia nawozu, pełniąc 
równocześnie rolę uprawy ścierniska 
czy uprawy przedsiewnej.

Do naglebowej i doglebowej apli-
kacji gnojowicy służą zawieszane na 
wozach asenizacyjnych aplikatory. 
Powszechnie są stosowane dwa pod-
stawowe sposoby ich zawieszenia: 
trzy- oraz czteropunktowy. Zasada 

działania aplikatorów doglebowych 
jest praktycznie taka sama bez wzglę-
du na rodzaj elementu urabiającego 
glebę. Gnojowica jest pobierana ze 
zbiornika i wtłaczana do rozdziela-
cza za pomocą umieszczonej na 
wozie pompy. Z rozdzielacza płynie 
dalej przewodami do urabiających 
glebę redlic lub talerzy i jest pod nie 
wtryskiwana.

Między wozem 
a aplikatorem

Pobierana ze zbiornika wozu ase-
nizacyjnego gnojowica jest kierowana 
do wylotów aplikatora za pomocą roz-
dzielacza, który pełni również funkcję 
rozdrabniacza części stałych, zapo-

biegającego  zatykaniu się przewo-
dów. W praktyce spotyka się kilka 
rozwiązań tych urządzeń. Do podsta-
wy wprawianej w ruch silnikiem 
hydraulicznym rozdzielacza Scalper,  
opatentowanego przez firmę Joskin, 
są przymocowane obracające się swo-
bodnie noże. Zawarte w gnojowicy 
części stałe są cięte w wyniku współ-
działania noży z tworzącymi przeciw-
noże otworami. Silnikiem hydraulicz-
nym są napędzane noże tnące produ-
kowanych przez firmę Eisele rozdrab-
niaczy Exacuter. W korpusie rozdzie-
lacza opracowanego przez firmę 
Pichon umieszczone są płytki mielą-
ce, w stosunku do których obracające 
się noże są ustawione prostopadle.

Aplikatory gnojowicy
Zgodnie z obowiązujacym prawem, od 1 marca można nawozić grunty 
orne i użytki zielone obornikiem oraz gnojówką i gnojowicą. Nawozem 
naturalnym zalecanym do nawożenia przedsiewnego roślin w terminie 
wiosennym jest gnojowica.

Wielodyszowa rampa Multiwist rozlewająca gnojowicę wprost na glebę 
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Rodzaje aplikatorów 
Łyżki rozlewające. Łyżki rozle-

wające to najtańszy rodzaj aplikatora 
gnojowicy, jednak rozlewanie płyn-
nych nawozów naturalnych za ich 
pomocą wiąże się z największymi 
stratami azotu w porównaniu z inny-
mi rodzajami aplikatorów. W prakty-
ce dostępne są rozlewacze dwułyżko-
we duplex oraz bardziej rozbudowa-
ne z większa liczbą łyżek. 

Miotacze gnojowicy. Podobnie 
jak łyżki rozlewające, ten typ rozle-
waczy służy do naglebowej aplikacji 
nawozu. Miotacze rozprowadzają 
gnojowicę wahadłowo – raz z jednej, 
raz z drugiej strony. Umożliwiają bar-
dzo dokładne pokrycie gleby gnojo-
wicą przy jednoczesnej dużej szero-
kości roboczej, jednak ich stosowanie 
nie zapewnia ograniczenia strat azotu 
na poziomie innych narzędzi rozle-
wających. Zaletą miotaczy jest możli-
wość ich stosowania do rozlewania 
deszczowego pod niewielkim ciśnie-
niem.

Węże wleczone. Stosowanie węży 
wleczonych umożliwia ograniczenie 
strat azotu o 10–20 proc. w stosunku 
do łyżek rozlewających. Ich zaletą 
jest równomierne pokrycie gleby 
nawozem i duże wydajności przy 
dużych szerokościach roboczych, 
dochodzących do 36 m. Węże rozle-
wające gnojowicę są zamocowane  na 
poprzecznej rampie, a ich końce wle-
czone po powierzchni gruntu. Jest to 
tzw. aplikacja pasowa, w rozstawie 

co 0,4–0,5 m. Węże mogą być dodat-
kowo zakończone płozami lub spe-
cjalnymi końcówkami umożliwiają-
cymi rozprowadzanie gnojowicy 
u podstawy roślin, co ogranicza ich 
zanieczyszczenie. System węży wle-
czonych można wykorzystać również 
do podlewania międzyrzędowego.

Aplikatory płozowe. Aplikatory 
płozowe, zwane również łyżwowy-
mi, głównie są przeznaczone na użyt-
ki zielone, można z nich również 

korzystać na gruntach ornych i nie-
użytkach. Pracują bezpośrednio przy 
powierzchni gleby, dlatego można je 
traktować jako rozwiązanie pośred-
nie między aplikatorami naglebowy-
mi i doglebowymi. Ich skuteczność 
w ograniczaniu strat azotu amonia-
kalnego jest mniejsza niż urządzeń 
w pełni doglebowych i wynosi około 
60 proc. Podczas pracy ich płozy roz-
chylają rośliny i tworzą niewielkie 
bruzdy o głębokości do 3 cm, do któ-

Aplikator doglebowy Terrafl ex z zębami sprężynowymi, zapewniający głęboką aplikację gnojowicy 

Rampa z wężami wleczonymi Penditwist 
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rych precyzyjnie i równomiernie jest 
wprowadzana gnojowica. Dociskana 
sprężyną do podłoża płoza rozgarnia 
na boki łodygi trawy, co ogranicza jej 
zanieczyszczenie nawozem. Ten spo-
sób aplikacji gnojowicy jest zalecany 
do nawożenia użytków zielonych, 
a zwłaszcza pastwisk. Szerokości 
robocze aplikatorów płozowych 
zawierają się w zakresie od 3 do 9 m. 
Ich zaletą jest przede wszystkim 
znacznie niższe zapotrzebowanie 
mocy ciągnika w porównaniu do 
urządzeń kultywatorowych lub tale-
rzowych, co przekłada się na niższe 
koszty eksploatacji i wyższe wydaj-
ności.

Aplikatory redlicowe. Aplikato-
ry redlicowe są przeznaczone do 
pracy na gruntach ornych i nieużyt-
kach. Zastosowanie różnych rodza-
jów zębów wpływa na efekt nawoże-
nia, a przede wszystkim na efekt 
przeprowadzonej uprawy i zapotrze-
bowanie na moc ciągnika. Kultywa-
torowe aplikatory redlicowe mogą 
być wyposażone w gęsiostopki lub 
zęby sprężyste. Zaletą tych drugich 
jest  przede wszystkim lepsze, 
w porównaniu z gęsiostopkami, 

spulchnienie gleby oraz dobre mie-
szanie resztek roślinnych. Lemiesze 
zębów sprężystych są jednak dużo 
węższe od gęsiostopek, co sprawia, 
że gnojowica jest rozlewana dość 
wąskimi pasami. W zależności od 
budowy danego aplikatora zęby 
sprężyste mogą pracować na różnej 
głębokości, co oznacza zróżnicowa-
ną głębokoś aplikacji gnojowicy. 
Niezależnie od rodzaju sekcji upra-
wiającej zasada podawania płynne-
go nawozu jest zawsze identyczna. 
Nawóz przechodzi przez rozdzie-
lacz, a następnie płynie przewodami 
umieszczonymi z tyłu zębów kulty-
watora wzdłuż ich krzywizny. Gno-
jowica i inne nawozy płynne są 
umieszczane w bruździe tworzonej 
przez zęby kultywatora i przykrywa-
ne osypującą się ziemią. Głębokość 
pracy tych maszyn mieści się 
w zakresie od 3 do 20 cm, a ich sto-
sowanie zapewnia dobre wymiesza-
nie nawozów płynnych z glebą 
i znaczne ograniczenie strat azotu.

Aplikatory talerzowe. Tego typu 
aplikatory bardzo skutecznie ograni-
czają straty i emisję azotu do atmos-
fery. W zależności od budowy mogą 

służyć do nawożenia użytków zielo-
nych oraz do uprawy i nawożenia 
gruntów ornych. Aplikatory o poje-
dynczych i podwójnych talerzach 
ustawionych równolegle do kierunku 
jazdy służą przede wszystkim do 
nawożenia użytków zielonych, ale 
można je również stosować do nawo-
żenie ściernisk oraz nieużytków. Tak 
ustawione talerze pełnia rolę krojów 
nożowych, rozcinając glebę, ale jej 
nie uprawiając. W wyżłobione tale-
rzami rolki dozowana jest gnojowica. 
Opcjonalnie oferowane rolki doci-
skowe powodują zamknięcie powsta-
łych rowków. Druga grupa aplikato-
rów talerzowych, przypominająca 
budową klasyczne kompaktowe 
brony talerzowe, umożliwia nawoże-
nie oraz jednoczesną uprawę – 
wymieszanie z glebą nawozu płynne-
go. Nawóz podany pod pierwszy rząd 
talerzy jest przykrywany glebą za 
pomocą kolejnego rzędu talerzy lub 
specjalnych zagarniaczy. Z tego 
powodu aplikatory tego typu nie 
mogą być używane do nawożenia 
użytków zielonych.

Jan Przyrowski
Fot. Joskin

Rozwiązanie typu „2 w 1” –  kultywator talerzowy Terradisc z aplikatorem gnojowicy 



55

Wraz z wprowadzeniem normy 
emisji spalin Stage V ciągniki 

ARION 400 zyskują nową stylistykę, 
nowy flagowy model, a także większą 
moc od modelu ARION 440 dzięki 
systemowi CLAAS Power Manage-
ment (CPM). Kolejne zmiany w tej 
serii obejmują większą moc hydrau-
liczną, większy udźwig i większą 
dopuszczalną masę całkowitą. Sie-
dem modeli nowej 400 Stage V oferu-
je zakres mocy maksymalnej od 90 
do 155 KM, największą rozwija flago-
wy model ARION 470.

Wydajne i ekologiczne 
Wszystkie modele serii są napę-

dzane czterocylindrowymi silnikami 
FTP o pojemności 4,5 l, w których 

zastosowano najnowocześniejszą 
technologię czterozaworową oraz 
turbosprężarki z chłodzeniem powie-
trza doładowania. Od modelu ARION 
430 turbosprężarki są wyposażone 
w zawór Wastegate. Spaliny są 
oczyszczane zgodnie z normą Stage V 
dzięki efektywnemu połączeniu tech-
nologii SCRoF i katalizatora oksyda-
cyjnego. To rozwiązanie skutkuje 
znacznym ograniczeniem emisji spa-
lin, zwiększa ponadto wydajność 
pracy silnika, wykazując niskie zuży-
cie oleju napędowego i płynu 
AdBlue. 

Sprawdzone i wydajne
W układzie przeniesienia napędu 

ciągników ARION 400 pracują spraw-

dzone i bardzo wydajne przekładnie 
przełączane pod obciążeniem. Stan-
dardowo jest montowana przekład-
nia QUADRISHIFT z 16 biegami do 
przodu i 16 do tyłu, z podziałem na 
cztery zakresy po cztery biegi pod 
obciążeniem. Dostępna opcjonalnie 
w pięciu mocniejszych modelach 
przekładnia HEXASHIFT z sześcio-
ma biegami pod obciążeniem oferuje 
24 biegi do przodu i do tyłu. Dla obu 
wariantów przekładni dostępna jest 
opcja biegów pełzających do 
150 m/h. 

Dzięki automatyce QUADRACTIV 
lub HEXACTIV obie przekładnie 
można ustawić tak, aby automatycz-
nie zmieniały się tylko biegi pod 
obciążeniem (tryb polowy) albo też 

Nowości rodem z Harsewinkel
Podczas zorganizowanej na początku marca wirtualnej konferencji 
prasowej fi rmy CLAAS w Harsewinkel zaprezentowano innowacyjne 
rozwiązania zastosowane w nowych ciągnikach serii ARION 400 Stage V, 
poinformowano także o rozszerzeniu zakresu stosowania systemu CEMOS 
w ciągnikach.

Ciągniki serii ARION 400 Stage V są uniwersalnymi maszynami przeznaczonymi nie tylko do prac polowych
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biegi pod obciążeniem i zakresy (tryb 
drogowy). Jednocześnie możliwe jest 
zaprogramowanie trzech trybów 
pracy przekładni (tryb w pełni auto-
matyczny, tryb WOM, tryb użytkow-
nika) odpowiednio do różnego rodza-
ju prac, wymaga to jednak wyposaże-
nia ciągnika w CLAAS INFORMA-
TION SYSTEM (CIS). Kierunek jazdy 
poprzez rewerser REVERSHIFT zmie-
nia się dźwignią na konsoli kierowni-
cy, opcjonalnie za pomocą dźwigni 
wielofunkcyjnej w prawym podło-
kietniku. 

Kompaktowe, zwrotne 
i wytrzymałe

Kompaktowe wymiary ciągników 
serii ARION 400 w połączeniu 
z kątem skrętu kół przednich wyno-
szącym do 55o zapewniają im dosko-

nałą zwrotność,  wspieraną nowym 
zależnym od kąta skrętu kierownicy 
systemem włączania i rozłączania 
napędu na wszystkie koła oraz 
dostępnym na życzenie zmiennym 
przełożeniem układu kierowniczego. 
Pomimo kompaktowych wymiarów 
transport dołączanych narzędzi jest 
bezpieczny i zapewniona wysoka sta-
bilność podczas prac z ładowaczem 
czołowym, do czego przyczynia się  
statyczny rozkład masy wynoszący 
50:50 bez balastu. Dopuszczalna 
masa całkowita została zwiększona 
do 9 t, co umożliwia uzyskanie 
ładowności do 3,8 t. Do najwyższych 
obciążeń przystosowana jest także 
nowa opcjonalna pompa Load Sen-
sing o wydajności 150 l/min, dzięki 
której udźwig tylnego podnośnika 
zwiększono do 6,25 t. Kolejnym 

dużym plusem jest pełna integracja 
podnośnika przedniego i dostępny 
fabrycznie ładowacz czołowy. Oba 
urządzenia można wygodnie obsługi-
wać za pomocą dźwigni wielofunk-
cyjnej, przy czym dla ładowaczy czo-
łowych możliwa jest obsługa przy 
użyciu joysticka.

Na życzenie klienta
W zależności od indywidualnych 

życzeń klienta i zakresu użytkowa-
nia, ciągniki ARION 400 Stage V 
mogą być dostarczane w różnych 
wersjach wyposażenia. Dla zwiększe-
nia komfortu opcjonalnie dostępna 
jest amortyzowana oś przednia PRO-
ACTIV, mechaniczna dwupunktowa 
amortyzacja kabiny oraz różne opcje 
foteli. Podnośniki oraz ładowacze 
czołowe CLAAS są wyposażone 
w system tłumienia drgań. Oprócz 
seryjnej kabiny z wysokim dachem 
i standardowym lub szklanym szy-
berdachem, ciągniki serii ARION 400 
mogą zostać wyposażone w kabinę 
z niskim dachem lub w innowacyjną 
kabinę PANORAMIC o bezkonkuren-
cyjnej w tej klasie ciągników widocz-
ności na wszystkie strony i uniesio-
nego ładowacza czołowego. Dla 
wszystkich wariantów kabiny można 
zamówić pakiet oświetlenia LED. 
Wyposażenie standardowe kabiny 
może zostać wzbogacone o pakiety 
CIS i CIS+. Oba pakiety obejmują 
dźwignię wielofunkcyjną z 10 ele-
mentami obsługowymi w prawym 
podłokietniku oraz monitor roboczy 
w prawym słupku A, który w wypo-
sażeniu CIS+ oferuje standardowo 
kolorowy wyświetlacz CIS o wyso-
kim kontraście (opcjonalny dla wypo-
sażenia CIS). W wyposażeniu CIS+ 
obecne są również elektrohydrau-
liczne zawory. Ponadto opcją wypo-
sażenia CIS+ jest system zarządzania 
na uwrociach CLAAS SEQUENCE 
MANAGEMENT (CSM).

Dostępny fabrycznie system 
kierowania

Wszystkie ciągniki nowej serii 
ARION 400 można fabrycznie wypo-
sażyć w obsługiwany i wyświetlany 
na terminalu system prowadzenia po 
śladzie CLAAS, wykorzystujący 
sygnały korekcyjne SATCOR, OMNI-
STAR oraz różne sygnały RTK. Dzię-
ki funkcji AUTO TURN zawracanie 
na uwrociach po zezwoleniu od ope-

Świetnie sprawdzają się w pracach transportowych… 

… oraz komunalnych 
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ratora przebiega w sposób całkowicie 
zautomatyzowany. Dodatkowo cią-
gniki mogą być wyposażone w  insta-
lację ISOBUS, natomiast standardo-
wo jest dla nich dostępna automa-
tyczna dokumentacja za pośrednic-
twem TELEMATICS.

Szersze zastosowanie 
CEMOS

CEMOS to opracowany przez 
firmę CLAAS pionierski w skali świa-
towej, samouczący się system wspo-
magania operatora i optymalizacji 
ciągnika wraz z maszyną towarzyszą-
cą. Wprowadzony na rynek w 2020 

roku był stosowany w wybranych 
ciągnikach serii CLAASS ARION 
i AXION i obejmował wyłącznie sek-
tor uprawy gleby. Obecnie jest 
dostępny także w dużych ciągnikach 
gąsienicowych serii AXION 900 
TERRA TRAC, a wiosną zakres jego 
zastosowań zostanie rozszerzony 
o kosiarki dyskowe. 

Asystent kosiarki będzie przysto-
sowany do dołączanych kosiarek tyl-
nych i przednich, a także kombinacji 
przód–tył i kombinacji z kosiarkami 
wielkopowierzchniowymi (tzw. 
motyle) różnych producentów. Ope-
rator jednorazowo wprowadza naj-

pierw szerokość roboczą, a następnie 
ustawienia podstawowe, takie jak 
rodzaj koszonej uprawy, sposób 
odkładania oraz prędkość WOM. 
Następnie CEMOS pomaga w prawi-
dłowym ułożeniu belki tnącej, usta-
wieniu prawidłowej wysokości cięcia 
i odpowiedniej siły nacisku na pod-
łoże, a także w ustawieniu odpo-
wiedniej wysokości podnoszenia na 
uwrociach i wyborze właściwego 
pokrycia między kosiarką czołową 
a tylną. Uwzględnione przy tym 
zostają nie tylko ustawienia podsta-
wowe, takie jak regulacja cięgieł dol-
nych i łączników górnych oraz moco-
wanie tylnych cięgieł dolnych za 
pomocą stabilizatorów bocznych, ale 
także prawidłowa długość wału napę-
dowego. Przed rozpoczęciem prac 
CEMOS pomaga również wybrać 
odpowiednią prędkość obrotową 
kondycjonera i podaje zalecenia 
dotyczące regulacji bębnów lub dys-
ków zawężających pokos. Dla kosia-
rek z odkładaniem pokosu zapisane 
są wszystkie typowe strategie odkła-
dania. Poza tym CEMOS  w ciągni-
kach dostarcza wskazówek dotyczą-
cych odpowiedniego ustawienia 
prędkości taśmy lub ślimaka. Jeśli 
kombinacja kosiarek jest wyposażona 
w opcję dostosowywania hydraulicz-
nego nacisku na podłoże do nachyle-
nia oraz łączenia pokosu, to system 
może uwzględniać również te ele-
menty.

Jan Przyrowski
Fot. CLAASKabina PANORAMIC zapewnia doskonałą widoczność pracy ładowacza czołowego 

Od wiosny system CEMOS będzie wspomagał operatora ciągnika przy pracy z kosiarkami dyskowymi 
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Nowości w pierwszym 
półroczu 2021

Kombajn CH7.70 wprowadza 
zupełnie nową koncepcję Crossover 
Harvesting, łączącą w sobie dosko-
nałą technologię separacji ziarna 
Twin Rotor ze sprawdzoną w prakty-
ce i uznaną technologią konwencjo-
nalnego omłotu. Kombajn Crossover 
stanowi nowy wzorzec w zakresie 
wydajności kombajnów o średniej 
mocy, zapewnia ziarno i słomę 
wysokiej jakości oraz doskonale 
sprawdza się przy zbiorze w każ-
dych warunkach. Niezwykle ekono-
miczny silnik z opatentowaną tech-
nologią HI-eSCR 2 spełnia wymaga-
nia normy Stage V i zapewnia uzy-
skanie wysokiej wydajności przy 
minimalnych kosztach eksploatacji. 
Wydajność kombajnu idzie w parze 

z najwyższym poziomem komfortu, 
który zapewnia kabina Harvest Suite 
Deluxe.  

Ciągnik T60.160 Dynamic Com-
mand, napędzany 6-cylindrowym 
silnikiem NEF o pojemności 6,7 l 
i mocy 135 KM,  jest wyposażony 
w przekładnię 24x24 Dynamic Com-
mand, oryginalne rozwiązanie marki 
New Holland. Innowacyjna konstruk-
cja z 8-stopniową zmianą biegów za 
pomocą przycisku przy użyciu tech-
nologii podwójnego sprzęgła i auto-
matyczną zmianą 3 zakresów za 
pomocą przycisku zapewnia najlep-
szy bieg do wykonywanego zadania. 
Zaprojektowane pod kątem szybkiej 
zmiany biegów sprzęgła w połącze-
niu z automatyczną skrzynią biegów 
umożliwiają uzyskanie idealnego 
przełożenia i ograniczają koniecz-

ność ingerencji ze strony operatora. 
Silnik NEF spełnia wymagania normy 
emisji spalin Stage V dzięki bezob-
sługowemu i wysoko wydajnemu 
układowi neutralizacji spalin SCR. 
W połączeniu z przekładnią Dyna-
mic Command silnik podnosi 
poprzeczkę w zakresie sprawności 
i umożliwia zredukowanie zużycia 
paliwa nawet o 9 proc.

W sezonie 2021 marka New Hol-
land wprowadzi pierwsze wyroby 
dostarczone w ramach umowy 
z firmą Maschio Gaspardo: kompak-
towe brony talerzowe SDM i SDH 
oraz głębosze SUM i SUH. Nowe 
linie produktów będą oferować 
modele idealnie dostosowane do cią-
gników marki New Holland, od 
modeli serii T5 po T7 o mocy 300 KM 
do zastosowań w ciężkich warun-

Nowości marki New Holland
Pandemia koronawirusa sprawiła znaczne perturbacje na europejskim 
rynku maszyn rolniczych, wyrażające się spadkiem sprzedaży. Marka 
New Holland zamknęła rok z nieznacznie obniżonym ogólnym udziałem 
w rynku, zachowując pozycję lidera we Włoszech, Polsce, Danii, Belgii, 
Holandii, Portugalii i Ukrainie. 

Kombajn CH7.70 Crossover Harvesting stanowi nowy wzorzec w zakresie wydajności kombajnów o średniej mocy 
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kach glebowych. Ofertę maszyn 
towarzyszących uzupełnia montowa-
ny z tyłu pielnik rzędowy umożli-
wiający usuwanie chwastów pomię-
dzy rzędami. Nowe wyroby w pierw-
szej kolejności trafią na kluczowe 
rynki europejskie w Austrii, Belgii, 
Danii, Francji, Niemczech, Irlandii, 
Holandii, Polsce, Portugalii, Szwecji, 
Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Zmodernizowana seria ładowa-
rek kołowych została wyposażona 
w innowacyjne rozwiązania zapew-
niające znaczne oszczędności całko-
witego kosztu użytkowania maszyny 
i zwiększenie komfortu pracy opera-
tora. Wydłużenie okresu międzyser-
wisowego z 500 do 1000 godzin i tryb 
inteligentnej pracy mogą przynieść 
do 20 tys. euro redukcji kosztów 
użytkowania ładowarki w okresie jej 
eksploatacji. Zwiększeniu komfortu 
pracy operatora służą: zintegrowany 
ekran dotykowy, system ważenia 
ładunku i monitorowania ciśnienia 
w oponach, tryb samopoziomowania 
i ulepszony pakiet oświetlenia.

Oferta wielkogabarytowych pras 
kostkujących serii BigBaler 1290 
High Density, najbardziej wydajnych 
maszyn w tym segmencie, została 

wzbogacona o nowy model wyposa-
żony w trzy 3-palcowe widły pako-
wacza wykonane ze wzmocnionych 
komponentów, zapewniające wytrzy-
małość odpowiednią do wysokiej 
przepustowości prasy. Nowy model 
zapewnia taki sam poziom ogólnych 
zdolności przerobowych i wydajno-
ści, jak modele BigBaler 1290 High 
Density CropCutter.

Lider Czystej Energii
Marka New Holland Agriculture 

od 14 lat konsekwentnie realizuje 
strategię Lidera Czystej Energii, 
umacniając swoją wiodącą pozycję 
w dziedzinie zastosowania alterna-
tywnych paliw oraz poszerzając 
zakres innowacyjnych rozwiązań 
w sektorze maszyn specjalistycz-
nych. W pierwszej połowie 2021 roku 

Maszyny do uprawy gleby New Holland to efekt umowy zawartej z fi rmą Maschio 
Gaspardo 

Ciągnik T60.160 Dynamic Command łączy kompaktowe wymiary z 6-cylindrowym silnikiem NEF i przekładnią 24x24 Dynamic 
Command 
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asortyment oferowanych przez markę 
New Holland maszyn poszerzy się 
o zasilany metanem ciągnik T6. 
Pierwsze egzemplarze tego modelu 
trafią do wybranych odbiorców 
w Niemczech, Francji, Włoszech, 
Wielkiej Brytanii i krajach Beneluksu 
– kluczowych rynków dla ciągnika 
T6, na których produkcja biogazu 
stoi na zaawansowanym poziomie, 
natomiast do końca roku będzie 
dostępny dla wszystkich klientów 
w Europie. 

Nowym, innowacyjnym działa-
niem firmy jest uzyskanie bezemisyj-
nej pracy maszyn. New Holland oraz 
FPT Industrial testują we Włoszech 
nowy ciągnik zasilany biometanem. 
Jednostką napędową jest silnik FPT 
Industrial F28 (wyróżniony nagrodą 
Diesel of the Year w 2020 r.). Ciągnik 
testowany w winnicach Fontanafred-
da zasilany jest biometanem, a efek-
tem jego pracy ma być uzyskanie 
pierwszego na świecie wina wypro-
dukowanego całkowicie bez emisji 
dwutlenku węgla. 

New Holland we współpracy 
z włoskim producentem narzędzi – 
firmą Nobili, opracowali innowacyj-
ną koncepcję elektryfikacji narzędzi 

dla winnic i sadów. Łączy ona cią-
gnik New Holland T4.110V 
z zewnętrznym generatorem prądo-
twórczym, kompatybilnym z techno-
logią AEF High Voltage. Jako pierw-
sze tego typu rozwiązanie w branży, 

generator napędzany przez WOM 
ciągnika jest jedynym źródłem ener-
gii zasilającym nowy elektroopryski-
wacz i elektromulczer.

Jan Przyrowski
    Fot. New Holland

Testowany w winnicach Fontanafedda ciągnik sadowniczy New Holland TK zasilany biometanem 

Modernizacja ładowarek kołowych umożliwiła zmniejszenie kosztów eksploatacji 
maszyn i podniesienie komfortu ich obsługi  
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Frontem do klienta
Firma Valtra zawsze utrzymywała 

szczególnie bliskie relacje ze swoimi 
klientami. Na początku lat 90. wpro-
wadzono pionierski system zamó-
wień – każdy opuszczający taśmę 
produkcyjną ciągnik był budowany 
dla konkretnego rolnika. Ukierunko-
wanie na klienta jest do dziś punk-
tem wyjścia dla rozwoju nowych 
produktów. Przy opracowywaniu cią-
gników kolejnych generacji – opinie 
ich użytkowników są jednym z waż-
niejszych elementów projektu?   

Ciągniki Valtra są wykorzystywane 
w wielu branżach – poza rolnictwem 
również w leśnictwie, służbach komu-
nalnych, obsłudze technicznej lotnisk, 
a nawet w służbach obronnych. 

Rozwój sieci dilerskiej
Kluczowym elementem obsługi 

klienta są profesjonalne usługi serwi-
sowe oraz zaopatrzenie w części 

zamienne. Valtra aktywnie rozwija 
swoją sieć dystrybucji. – Personel sieci 
sprzedaży i serwisu pracuje z nowy-
mi narzędziami cyfrowymi, które 

zwiększają poziom obsługi klienta. 
Dzięki temu dilerzy mogą teraz zaspo-
kajać potrzeby serwisowe ciągników, 
aktywować zdalnie usługi rolnictwa 

Siedem dekad 
w służbie rolnictwu
W bieżącym roku mija siedemdziesiąt lat od podjęcia produkcji ciągników 
przez fi ńską fi rmę Valtra. Firma, znana dawniej pod nazwą Valmet, 
rozpoczęła seryjną produkcję ciągników w roku 1951. Pierwszym modelem, 
który opuścił fabrykę w miejscowości Jyväskylä, był 15-konny Valmet 15. 
Ta maszyna miała po prostu zastąpić konia w małym gospodarstwie.

Od tego się zaczęło: pierwszy model z 1951 roku – Valmet 15 

Jubileuszowa edycja ciągników liczy 70 modeli serii T, które trafi ą do odbiorców na całym świecie 
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precyzyjnego lub skonfigurować cią-
gnik z wykorzystaniem opcji serwiso-
wych i finansowych dostosowanych 
dokładnie do potrzeb gospodarstwa. 
Klient może również zdecydować się 
na aktywację dodatkowych funkcji 
SmartTouch w swojej maszynie. Spe-
cyfikacje ciągnika można rozszerzyć 
i unowocześnić w zależności od 

wymagań w zakresie inteligentnego 
rolnictwa – wyjaśnił Mikko Lehiko-
inen, dyrektor ds. marketingu. Nowe 
cyfrowe narzędzia wprowadzono już 
u wybranych dilerów firmy Valtra 
w Niemczech, Francji i Wielkiej Bryta-
nii w 2020 roku. W tym roku firma 
będzie kontynuować procesy wdraża-
nia i rozwoju w całej Europie.

Nowa usługa Valtra Connect 
Valtra Connect już od kilku lat 

umożliwia właścicielom ciągników 
i ich lokalnym serwisantom zdalne 
monitorowanie danych z pojazdów. 
W najbliższej przyszłości klienci 
będą mogli udostępnić te dane Cen-
trum Monitorowania Maszyn AGCO, 
które z wyprzedzeniem będzie oce-
nać, czy konieczne będzie spotkanie 
z serwisem. – Dotychczas reagowali-
śmy jedynie na widoczne usterki, 
jednak w przyszłości będziemy rów-
nież w stanie przewidzieć je. Można 
będzie, na przykład, wymienić pod-
zespół, którego cykl życia dobiega 
końca, zanim się zepsuje – stwierdził 
Jani Rautiainen, dyrektor ds. części 
i serwisu.

Czujniki ciągnika monitorują 
wiele różnych parametrów. Jeśli 
centrum monitorowania maszyn 
wykryje awarię jakiegoś podzespołu, 
to autoryzowane centrum serwiso-
we zlokalizowane najbliżej klienta 
otrzyma wiadomość opisującą podej-
rzewaną usterkę, a także listę wyma-
ganych podzespołów i instrukcje 
dotyczące naprawy oraz szacunko-
wego czasu potrzebnego na jej prze-

Ciągniki Valtra doskonale sprawdzają się w ciężkich pracach leśnych

Uruchomione w styczniu br. centrum logistyczne to najnowsza inwestycja w fabryce 
w Suolahti 
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prowadzenie. Dzięki temu klient 
i centrum serwisowe mogą uzgodnić 
odpowiedni termin przeglądu cią-
gnika. Oferowana w ramach Valtra 
Connect nowa usługa będzie bez-
płatna i nie będzie wymagała insta-
lacji nowego sprzętu i oprogramo-
wania.

Jubileuszowy 
model serii T

Aby uczcić 70 lat istnienia firmy, 
Valtra wyprodukuje 70 specjalnie 
wyposażonych ciągników „Limited 
Redition”. Te rocznicowe modele, 
dostępne w serii T (od T174e do 
T254), będą sprzedawane na całym 
świecie. Pokryte zostaną metalicz-
nym lakierem w kolorze głębokiej 
czerwieni przypominającej o korze-
niach firmy. Kolor czerwony przewija 
się również w detalach ciągnika, 
w tym w szwach skórzanej tapicerki 
i w oświetleniu wnętrza. Jubileuszo-
wy model ozdobią czarne felgi.

Nowe inwestycje
W ciągu kilku ostatnich lat kon-

cern AGCO dokonał poważnych 
inwestycji. W styczniu 2021 roku 
otwarto nowe centrum logistyczne 
o powierzchni 9000 m2, natomiast 
latem zostaną położone fundamenty 
pod nową lakiernię, której urucho-
mienie nastąpi w sierpniu 2022 roku. 
Jest to największa inwestycja zreali-
zowana w fabryce Valtra w Suolahti 
w ciągu kilku ostatnich dekad.  

– Budujemy całkowicie nową, 
zautomatyzowaną lakiernię, która 
pomieści zwiększone ramy ciągni-
ków. Nowa lakiernia umożliwi nam 
wykorzystanie sprawdzonych tech-
nologii. Od dziesięcioleci stosujemy 
roboty malarskie i jako pierwsi na 
świecie wykorzystaliśmy wirtualne 
środowisko 3D do ich programowa-
nia. Proces powlekania obejmuje 

zautomatyzowane mycie i obróbkę 
wstępną, samo zrobotyzowane malo-
wanie i wreszcie suszenie. W nowym 
procesie malowania warstwę bazową 
i wierzchnią szarej farby natryskiwać 
się będzie w oddzielnych komorach 
malarskich. Dzięki temu znacznie 
poprawi się jakość powłoki lakierni-
czej – wyjaśnił kierujący projektem 
Mikko Torvelainen.  

W obliczu nowych wyzwań
Nowe regulacje – Europejski Zie-

lony Ład, globalne standardy środo-
wiskowe oraz zmiany warunków 
pogodowych i rolnych stawiają 
przed rolnikami nowe wyzwania. – 
Takie czynniki jak zmniejszenie 
zużycia nawozów i oprysków czy 
potrzeba poprawy produktywności 
gleby stymulują rolnictwo precyzyj-
ne, które z kolei poprawia rentow-
ność. Nasi klienci potrzebują inteli-
gentnych maszyn i bezproblemowe-
go transferu danych pomiędzy 
maszynami a oprogramowaniem do 
zarządzania gospodarstwem. Roz-
wiązania firmy Valtra – takie jak 
SmartTouch, automatyczne prowa-
dzenie Valtra Guide i usługi inteli-
gentnego rolnictwa takie jak Valtra 
Connect – pomagają rolnikom osią-
gnąć te cele. Udział inteligentnych 
rozwiązań szybko rośnie, a Valtra 
stoi na czele tego ruchu – zapewnił 
Mikko Lehikoinen.

 Jan Przyrowski 
Fot. Valtra

System Valtra Connect zapewnia szybką lokalizację usterki i interwencję serwisu
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Zupełnie inaczej pachną lasy. To 
przede wszystkim zapach butwi-

ny, drewna i ziemi. Nawet szum drzew 
w borach różni się od szumu lasu. 
Ponieważ przeważają u nas bory, więc 
zapraszam do odwiedzenia tych naj-
bardziej znanych. Bory Tucholskie, bo 
o nich  mowa, są największym  kom-
pleksem borów sosnowych w Polsce. 
Istnieją od czasu ustąpienia lodowca 
i raczej nie grozi im zagłada ze strony 
człowieka, gdyż porastają ubogie pia-
ski sandrowe, rolnictwu nieprzydat-
ne. Od wieków miały one wpływ na 
ludzi zamieszkujących te ziemie. Oni 
tworzyli historię i legendy, o których 
– jak się dobrze wsłuchać – szumią 
bory. Z jednym wyjątkiem. 

Jeśli podążając przez bory, dotrzesz 
do śródleśnego jeziorka, przy którym 
żadna ptaszyna nie zaśpiewa, żadne 
zwierzę nie przemknie, to uważaj. 
Jeśli jesteś kobietą lub z kobietą – 
uważaj podwójnie. Dawno, dawno 
temu, gdy nie było jeszcze radia, 
a muzykę słyszało się bardzo rzadko, 
młode dziewczęta pod wieczór uda-
wały się nad to właśnie jeziorko, by 
wykąpać się i skorzystać z małej plaży. 
Słuchały śpiewu ptaków, które wtedy 
tu występowały wyjątkowo licznie. 
Dziewczęcy śmiech brzmiał na prze-
mian z rzewnymi piosenkami o chłop-
cach, o miłości, o marzeniach. Pewne-
go dnia, gdy jedna z rozbawionych 
dziewcząt oddaliła się nieco od grupy, 
dał się słyszeć stłumiony plusk wody. 
Dziewczę zniknęło na zawsze. Poszu-
kiwania nie przyniosły rezultatu. 
Samobójstwa nikt nie brał pod uwagę 
– zaginiona zawsze była radosna 
i odznaczała się nadzwyczajną urodą. 
O jej względy młodzieńcy toczyli mię-

dzy sobą boje nie tylko na argumenty 
słowne.

Tego rodzaju zdarzenia powtórzy-
ły się parokrotnie. Ludzie zachodzili 
w głowę, co się dzieje, że znikają 
tylko dziewczyny. Jeden z młodzień-
ców, który utracił ukochaną, zauwa-
żył pewną prawidłowość. Chcąc 
potwierdzić swe przypuszczenia, 
przebrał się za niewiastę. Udał się 
w miejsce, gdzie nad brzegiem wody 
urywały się ślady zaginionych. 
W pewnym momencie z wody wyło-
nił się przerażający stwór owinięty 
wodorostami. Ni to ryba, ni to czło-
wiek. Chwycił młodzieńca swymi 
mackami, usiłując wciągnąć go pod 
wodę. W czasie szarpaniny stwór 

zerwał z głowy chłopca blond peru-
kę. Zdziwiony i zdegustowany zdą-
żył tylko mruknąć: eee, ty urodą nie 
grzeszysz i zniknął. Młodzieniec 
podzielił się wiadomością z dziew-
czętami, że w jeziorku zamieszkał 
złośliwy wodnik, który upatrzył sobie 
tylko piękne dziewczyny i wciągał je 
do swojego podwodnego świata. Od 
tamtej pory ładne dziewczęta unikają 
jeziorka ze strachu przed porwaniem. 
Natomiast te mniej urodziwe unikają 
go, bojąc się, że wodnik ich nie 
porwie i wyjdzie na jaw smutna 
prawda. Od tamtej pory zdesperowa-
ny wodnik z braku niewiast zaczął 
porywać zwierzęta i stąd ta przejmu-
jąca obecnie cisza. Teraz wodników 

O czym szumią bory?
Bory to zespoły roślin z panującymi gatunkami drzew iglastych. Bory 
mieszane stanowią jak gdyby typ pośredni pomiędzy lasami liściastymi 
a iglastymi. Lasy to zespoły roślin z panującymi drzewami liściastymi. 
Każdy, kto penetrował wymienione typy borów czy lasów, zauważy, że 
bory pachną żywicą, igliwiem i grzybnią.

Stara Rzeka 
po trąbie powietrznej
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rzadko uświadczyć, a jezioro  ustano-
wiono rezerwatem przyrody o jakże 
wymownej nazwie „Jezioro Ciche”.

Jadąc na zachód, trafisz na niety-
pową drogę. Prosta jak z bicza strzelił 
przez wiele kilometrów. Gdy posłu-
chasz szumu boru, to z pewnością 
usłyszysz francuską mowę, skrzypie-
nie wozów, lawet armatnich i ryt-
miczne kroki maszerującej armii 
napoleońskiej. Wcześniej cesarz Napo-
leon nakazał swym inżynierom  
„wyprostować” i poszerzyć leśne 
dukty, dostosowując je do potrzeb 
związanych z przemieszczaniem się 
tak dużej liczby wojska. Po dziś dzień 
droga  nazywana jest traktem napole-
ońskim lub krótko – napoleonką.

Podążając na wschód, lepiej nie 
skręcać w las. Wiele lat wstecz, gdy 
samochody były uznawane za dzieło 
szatana, pewien wysoko urodzony 
panicz podążał wozem przez dzikie 
jeszcze wtedy bory. Dojeżdżając do 
małej osady, wóz zagrzebał się po 
osie w piasek. Noc się zbliżała, 
a wilki też. Szlachcic wyprzągł konie 
i udał się do pobliskiej osady po 
kowala. Jego tropem podążały wilki. 
Na szczęście panicz dotarł do celu, 
nim wilki zdążyły go dopaść. Ran-
kiem, gdy kowal naprawił połamane 
osie, szlachcic chcąc nagrodzić rze-

mieślnika, oświadczył, że owa osada 
od dziś należy do niego. Zaskoczony 
niespodziewanym darem kowal 
zapytał: panie, jak mam ją nazwać? 
Szlachcic wyciągnął ramię i wskazał 
połamane osie. Kilka setek lat póź-
niej na pamiątkę owego zdarzenia 
w miejscowości o nazwie, a jakże, 
Osie ustawiono postument herbowy 
przedstawiający koła od wozu ze zła-
maną częścią powozu. Pomnik ten 
można podziwiać na rynku w Osiu 
również w nocy, gdyż efektownie 
oświetlony ostrzega niefrasobliwych 
turystów przed piaskowymi grząski-
mi drogami leśnymi.

W szumie borów można usłyszeć 
jeszcze tragiczne historie jeńców rosyj-
skich i radzieckich z dwóch najwięk-
szych obozów czasów I wojny świato-
wej powstałych pod Tucholą i Czer-
skiem. Istniały również po wojnie 
polsko-bolszewickiej. Wiele tysięcy 
jeńców zmarło tam z powodu chorób. 
Tragedie nie ominęły Borów także we 
wrześniu 1939 roku. Były areną zma-
gań Armii Pomorze, w tym najbardziej 
znanej z bohaterstwa szarży ułanów 
pod Krojantami, wykonanej przez 18. 
pułk ułanów Pomorskiej Brygady 
Kawalerii. Młody porucznik, który 
przywiózł z dowództwa rozkaz prze-
prowadzenia ryzykownego ataku, nie-
śmiało  zaprotestował. Dowódca 
pułku, miał mu ponoć odpowiedzieć:  
za młody pan, poruczniku, żeby mnie 
uczyć, jak się wykonuje niewykonalne 
rozkazy. Pułk zadanie  wykonał, puł-
kownik przypłacił je życiem.  Przez te 
tereny przewaliła się też krwawa ofen-
sywa styczniowa 1945 r. Jej pozostało-
ści wciąż tkwią pod ściółką – saperom 
na wiele lat nie grozi bezrobocie.

W czasach obecnych również nie 
brakuje ludzkich i leśnych dramatów. 
W 2012 roku przez wschodnią część 
przechodzi trąba powietrzna, zmiata-
jąc 500 ha lasu, ale była ona niczym 
w porównaniu z kataklizmem z 2017 r. 
Prędkość wiatru w porywach  osiągała 
120 km/h, a punktowo przekraczała 
nawet 150 km/h. Były ofiary, a niektó-
re leśnictwa zostały w całości pozba-
wione starszych drzewostanów. Do tej 
pory leśnicy nie uporali się z uprząt-
nięciem terenów poklęskowych.

O czym jeszcze szumią bory? 
Przyjdź, posłuchaj!

Sławomir Rajnik
Leśnik

Herb Osia
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List zza szafy
Jóźwiakowie osiedli się u nas jakieś… no 

będzie już ze trzydzieści lat, bo Iza zaczęła 
wtedy właśnie chodzić do szkoły i siedziała 
z córeczką Jóżwiakowej, Marylką, w jednej 
ławce.  Stąd bliżej ją wówczas poznałam.  Ania 
Jóżwiakowa była wówczas śliczną szczupłą 
kobietą. No, może nie chudą, wszystko miała – 
jak to u nas mówią – na miejscu, ale do tęgości 
było jej naprawdę daleko. Mimo to nieustająco 
się odchudzała, stosując czarodziejskie diety. 

Stosowała je z ogromnym samozaparciem 
i poświęceniem, bo były to diety mocno restryk-
cyjne. Nie raz bolała ją w czasie takich kuracji 
głowa, była senna, albo odwrotnie – nie mogła 
spać, brakowało jej sił. Do tego owe diety (diety-
religie, jak podśmiewał się mój mąż) wymagały 
od niej ogromnej… precyzji.  Miała na kartkach 
rozpisany dokładny rozkład. Np. o godz. 9.00 
– kwadracik bułki o wymiarach 3x3 cm z pła-
ską łyżeczką chudego twarożku; o godz. 10.00 
– ćwierć jajka  na twardo; o godz. 11.00 – dwie 
rzodkiewki; o godz. 12.00 – 100 ml soku z bura-
ka na ciepło; o godz. 13.00 – jeden ugotowany 
kartofel średniej wielkości z płaską łyżeczką 
masła; o godz. 14.00… I tak dalej, i tak dalej… 
Oczywiście podaję te składniki tylko dla przy-
kładu, ale generalnie tak to właśnie wyglądało. 
Z zegarkiem w ręku i dokładniutko tyle, ile 
kazano, ani okruszka więcej. Jak ćwierć jajka, to 
ćwierć, jak dwie rzodkiewki, to dwie, jak pół 
szklanki, to ani kropelki więcej…

Taka kuracja trwała na ogół tydzień (bywało 
że dziesięć dni), była szalenie… powiedzmy, 
pracochłonna i męcząca, ale po jej odbyciu 
Anka rzeczywiście traciła na wadze tyle, ile 
autorzy diety obiecali. dwa, trzy, a bywało że 
nawet cztery kilogramy.  Niewątpliwy sukces, 
nieprawdaż?

Tyle że wygłodzona i wymęczona drakońską 
kuracją Anka w ciągu następnych paru tygodni, 
gdy zaczynała normalnie jeść, przybywała na 
wadze jakieś trzy, cztery albo i pięć kilogra-
mów. Zawsze o kilogram lub dwa więcej niż 
w czasie kuracji jej ubyło. Wtedy zaczynała 
kolejną dietę. A potem następną i jeszcze 
następną, i jeszcze… Przez ten czas, kiedy były-
śmy ze sobą blisko, tj. gdy Iza i Marylka chodzi-
ły do szkoły, Ance przybyło w ten sposób 
z piętnaście albo i więcej (oj, chyba jednak wię-
cej) kilogramów. Już nie była szczupła. Co oczy-
wiście sprawiało, że tym bardziej starała się 
schudnąć, stosując  kolejne cudowne, strasznie 
męczące (ale skuteczne, bo po każdej z nich 
faktycznie chudła) diety.  

Dzisiaj jest (spotkałam ją przedwczoraj na 
poczcie) po prostu grubą babą. Z powodu… 
odchudzania się!

  Janka

Cała 
w kwiatach

Dni coraz dłuższe, słońca 
coraz więcej, to i człowiek rado-
śniejszy. A tę swoją radość 
i zadowolenie lubi uzewnętrznić 
strojem. Precz praktycz-
ne i ciepłe burasy, 
wiwat to, co wesołe, 
radosne, co przypomi-
na wiosnę! Czyli co? 
Czyli – KWIATY. 

Kwieciste ciuchy, 
choć czasami są wyjątko-
wo na topie, to praktycznie z mody nigdy nie wychodzą 
i zawsze są na miejscu. Zwłaszcza u progu wiosny. Bo 
nic tak nie uradośnia świata jak kwiecista bluzka, spód-
nica, apaszka, torebka… Właściwie w kwiaty (w kwiat-
ki) może być wszystko. A zależy to tylko od naszej fan-
tazji. Więc – fantazjujmy!

Dobra kawa nie jest zła

Przez lata przyjęło się uważać, że kawa, choć smaczna, to zdro-
wiu nie służy, bo podnosi ciśnienie, szkodzi na serce, jest zabójcza 
dla żołądka…  Oczywiście nie wszyscy brali te ostrzeżenia do serca, 
nie  wszyscy kawę lubią, ale wiele osób lubiących smak i aromat 
kawy, w trosce o zdrowie sobie tej przyjemności odmawiało. 

Okazuje się, że niesłusznie. Najnowsze bowiem badania wyka-
zują, że kawa nie tylko nie szkodzi, ale regularne jej spożywanie 
w niewielkich ilościach zmniejsza ryzyko zachorowania na cukrzy-
cę typu 2, choroby układu krążenia, raka jelita grubego, chroni 
przed chorobą Alzheimera, nie mówiąc już o tym, że  zwiększa 
jasność umysłu. Oczywiście każdy organizm reaguje inaczej, ale 
generalnie 3–4 filiżanki espresso dziennie nie tylko nie szkodzą, ale 
służą naszemu zdrowiu.

Oczywiście musi to być dobra kawa. Najlepsza jest świeżo 
zmielona, parzona w ekspresie ciśnieniowym, ewentualnie w tzw. 
kawiarce (dużo tańszej od ekspresu). Tzw. plujka (kawa zalana 
wrzątkiem) podrażnia układ trawienny i może podnosić poziom 
złego cholesterolu.
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Co lubi 
serce?

Dolegliwości układu krążenia 
coraz częściej pojawiają się 
u kobiet w okresie menopauzy. Są 
groźne, ale… można im skutecz-
nie zapobiec, wprowadzając kilka 
zmian w stylu życia, inaczej 
mówiąc – robić to, co lubi serce.

A co ono lubi?
BRAK OTYŁOŚCI. Zbadano, że 
jeśli masa ciała zwiększa się o 20 
procent, to ryzyko nadciśnienia 
i miażdżycy wzrasta ośmiokrot-
nie. Poza tym, przy otyłości mogą 
pojawiać się zakrzepy w naczy-
niach krwionośnych, które przy-
czyniają się do choroby niedo-
krwiennej serca. Nadwaga sprzyja 
również powstawaniu cukrzycy 
typu 2, która osłabia serce.

GORZKĄ CZEKOLADĘ. Gorzka 
czekolada zawiera magnez, który 
jest ulubionym pier-
wiastkiem serca oraz 
mnóstwo flawono-
idów, które chro-
nią naczynia 
krwionośne 
przed uszko-
dzeniem.

CODZIENNY SPACER. 
Serce  nie cierpi bezruchu. 
Codziennie należy zatem zrobić 
minimum 10 tysięcy kroków. Jeśli 
ktoś prowadzi mało ruchliwy tryb 
życia, najwyższa pora to zmienić.

ODPOWIEDNI POZIOM WITAMI-
NY D3. Bez niej serce nie potrafi 
sprawnie działać.  Tworzy się ona 
w organizmie pod wpływem słoń-
ca. Dlatego w ciepłe dni należy 
wystawić na słońce twarz i dłonie 
na co najmniej 20 minut, 
a w zimie – zażywać  witaminę 
D3 w tabletkach.

ZDROWE ZĘBY. Co mają zęby do 
serca?  A otóż bardzo wiele, 
bowiem próchnica osłabia układ 
krążenia. Zatem, chcesz mieć 
zdrowe serce – nie omijaj dentysty.

Ciasto francuskie (gotowe, takie z rolki) polewamy 
obficie roztopionym masłem, posypujemy przesianym 
cukrem pudrem, potem dodajemy dość dużo cynamonu 
i zwijamy wzdłuż dłuższej krawędzi, brzeg dokładnie 
zalepiamy i powstały rulon tniemy na ok. 2 centymetrowe 
kawałki, układamy dosyć blisko siebie i pieczemy do zru-
mienienia... Ciepłe są najlepsze!!!

Niedoceniane
siemię lniane

Niedoceniane, bo te małe 
nasionka są wielką skarbnicą zna-
komitych substancji odżywczych. 
Odchudzają, usprawniaj pracę 
przewodu pokarmowego, zapobie-
gają chorobom serc Siemię lniane 
zawiera kwasy omega-3 (obniżają 
poziom złego cholesterolu i ujędr-
niają skórę).
• Jest w nim sporo błonnika, 

zapobiega więc zaparciom 
i pomaga zgubic nadmiar kilo-
gramów.

• Jest źródłem witamin z grupy B (m.in. poprawiają one stan naszych wło-
sów i paznokci)

• Zawiera tzw. fitoestrogeny, które łagodzą objawy menopauzy. 
Siemię lniane można dorzucać do śniadaniowych musli, można z niego 

również  upiec przesmaczne (i zdrowe) krakersiki.
Oto przepis:
Wymieszaj  2 szklanki zmielonych nasion siemienia, szklankę letniej 

wody, 4 łyżeczki oliwy, szczyptę soli i ewent., ulubione przyprawy (bazylia, 
tymianek). Ciasto wyłóż na blachę z papierem do pieczenia, rozwałkuj na 
cienki placek i podziel nożem na kwadraty. Piecz  w temperaturze 180o C prze 
ok. 20–30 minut.

Cynamonowe bułeczki

wiera magnez, który 
ym pier-
rca oraz 

wono-
hro-

Y SPACER.
erpi bezruchu.
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Okład z… kota
Z kota? Takiego puszystego, mruczącego? Jak najbardziej! Nic 

tak skutecznie nie pomaga chorym, bolącym stawom jak „okład 
z kota” właśnie. Miauczenie kota i związane z nim wibracje działa-
ją bowiem leczniczo na nasze mięśnie i organy wewnętrzne. Już 
nasze prapraprapra…babki wiedziały, że warto układać kota na 
obolałe stawy, bo ból wtedy mija. 

Ale koty pomagają nie tylko na stawy. Leczenie z udziałem żywe-
go kota, zwane felinoterapią, daje także bardzo dobre efekty w przy-
padku depresji i przeżytych traum. Głaskanie miękkiego kociego 
futerka i przytulanie 
się do niego obniża 
bowiem poziom 
stresu i poprawia 
nastrój. Ponadto 
badania wykazały, 
że ludzie, którzy 
mieszkają z kotem 
w domu mają niższe 
stężenie cholestero-
lu i trójglicerydów 
we krwi, czyli są 
mniej narażeni na 
zawał serca.

Leczo
Leczo to właściwie potrawa późnego lata, 

bo wtedy właśnie dojrzewają pomidory, które  
są jednym z trzech głównych składników tej 
popularnej węgierskiej potrawy, ale teraz pomi-
dory są dostępne przez cały rok, więc można 
sobie „fundnąć” letni smakołyk wczesną wio-
sną. Dwa pozostałe składniki to papryka i cebu-
la. 

Klasyczne leczo robi się z papryki białej (tj. 
jaśniutko żółtej),  ale „z braku laku” można je 
zrobić i  z zielonej czy czerwonej, choć… to już 
nie całkiem TO.

W rondlu rozpuszcza się tłuszcz, Węgierka-
tradycjonalistka użyje smalcu wieprzowego, 
ale może być i olej. Na ciepły tłuszcz wrzuca 
się pokrojoną w półtalarki cebulę, którą dusi 
się, posoliwszy ją, do miękkości. Cebula nie 
może się przypalić, ma być szklista. Do takiej 
cebuli dorzuca się pokrojoną (w dużą kostkę, 
paseczki – jak kto chce) paprykę, pozbawioną 
gniazd nasiennych. Dusi się ją, razem z cebulą, 
aż zmięknie i puści sok. Jeśli potrawa jest zbyt 
gęsta i grozi przypaleniem, można (a często – 
trzeba) dolać gorącej wody. Gdy papryka zmięk-
nie, do potrawy dorzuca się obrane ze skórki, 
pokrojone pomidory i całość dusi się, miesza-
jąc, aż pomidory się rozpadną (trwa to chwilę). 
Wraz z pomidorami można do lecza wrzucić 
trochę pokrojonej w cienkie plasterki kiełbasy. 
Niektórzy jedzą leczo z jajkiem (gdy już goto-
we, wrzuca się doń 1–2 jajka i miesza), a w nie-
których rejonach Węgier jada się leczo z... 
kaszką manną. Dodatki nie są jednak koniecz-
ne, leczo au naturel (papryka, pomidory, cebu-
la) też smakuje wyśmienicie. Podaje się je ze 
świeżutkim białym pieczywem, no i można je 
popijać białym winkiem.

Jeśli chodzi o proporcje poszczególnych 
składników, to generalnie na 4–5 papryk bierze 
się 2–3 średnie cebule i 3–4 średnie pomidory,

choć każda gospodyni ma swoje w tym 
względzie zwyczaje. Trzeba jednak pamiętać, 
że zbyt dużo (proporcjonalnie) pomidorów 
spowoduje, że potrawa będzie trochę… kwa-
śna.

TYMIANEK – rozluźnia mięśnie 
oddechowe

MIĘTA – łagodzi czkawkę

Kurkuma – ma działanie przeciw-
nowotworowe

IMBIR – łagodzi nudności

BAZYLIA – łagodzi gazy i rozstrój 
żołądka

CZOSNEK – to naturalny środek 
antyseptyczny

PIEPRZ CZARNY – pomaga w nie-
strawności

KOZIERADKA – wypłukuje 
szkodliwe toksyny

KOPEREK – leczy gazy, kolkę 
i zgagę

CYNAMON – obniża ciśnienie krwi

GOŹDZIKI – mają działanie prze-
ciwbakteryjne

ROZMARYN – jest przeciwutle-
niaczem

SZAŁWIA – działa antyseptycznie.

Przyprawy i ich tajemnice
Przyprawy nie tylko poprawiają smak potraw. 
Zawarte w nich składniki dobrze służą naszemu 
zdrowiu. Warto zatem wiedzieć, że:
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Jagoda  od zawsze zazdrościła Zuzannie. Starsza o 3 lata 
siostra zawsze  miała niedostępne aktualnie dla Jagody 

przywileje – ot, chociażby pierwsza poszła do szkoły, co 
było całkiem normalne, ale dla Jagody stanowiło powód do 
zazdrości, taki sam jak np. fakt, że Zuzka pierwsza dostała 
rower lub mogła pić na śniadanie mleczną kawę podczas 
gdy Jagodzie jeszcze długo (całe trzy lata!) kazano pić samo 
mleko, które… nawet lubiła.

Gdy już obie chodziły do szkoły zazdrościła Zuzannie 
lepszych stopni   i kolegów. Zwłaszcza koledzy kłuli Jagodę 
w oczy, bo o ile 15-letnia Zuzka cieszyła się zainteresowa-
niem płci przeciwnej, to na 12-letnią Jagodę nie zwracali 
uwagi, co ugruntowywało w niej niechęć do siostry. Że ma 
lepiej! Zdaniem Jagody, niezasłużenie, bo uważała, że to 
ona, Jagoda, jest ładniejsza. I faktycznie, w tej sprawie 
miała rację. Wyrosła na rzeczywiście śliczną dziewczynę, 
za którą snuł się cały sznur chłopaków. Nie mogła jednak 
zaimponować tym starszej siostrze, bo Zuzanna wyjechała 
na studia i nie była świadkiem jej sukcesu. 

Co oczywiście Jagodę niemożebnie złościło i po kilka 
razy dziennie sobie powtarzała: „Ta Zuzka, małpa jedna, to 
ma dobrze!”.

Niewątpliwie miała inaczej. Skończyła medycynę i pra-
cowała w jednym ze stołecznych szpitali. Ponoć ciężko, jak 
mówili rodzice, bolejący nad tym, że starsza córka bardzo 
rzadko ma czas na odwiedziny w rodzinnym domu. Praca 
zaś Jagody, będącej sekretarką w miejscowym urzędzie 
gminy na pewno ciężką nie było – w godzinach urzędowa-
nia miała czas na liczne kawki i ploteczki, a po pracy 
oddawała się ochoczo życiu towarzyskiemu. Życie upły-
wało jej więc miło i radośnie, to znaczy upływałoby gdyby 
nie podejrzenie, że siostrze wiedzie się lepiej. Stwierdze-
nie, że „ta Zuzka, małpa jedna, to ma dobrze!” ugruntowa-
ło się w niej na stałe, choć właściwie było jedynie podej-
rzeniem, bo w rzeczywistości pojęcia nie miała, jak Zuzce 
się naprawdę żyje. Nigdy jej bowiem nie odwiedziła, choć 
tamta wielokrotnie zapraszała. „O, pochwalić się chce, 
jeszcze czego!” – furczała w sobie.

Pewnego razu Zuzanna zapowiedziała przyjazd do 
domu. I to nie sama, ale z gościem, pewnym dobrym zna-
jomym, jak go nazwała. Gość okazał się wysokim szatynem 
o błękitnych oczach, akurat takich, jakie Jagoda u płci 
przeciwnej najbardziej lubiła. Nic więc dziwnego, że ją na 
jego widok aż zatrzęsło z zazdrości. Do tego był sympatycz-
ny i szarmancki.„Niedoczekanie twoje!” – pomyślała więc  
i przystąpiła do działania. Delikatnie, spokojnie, dyskret-
nie… Ale skutecznie. Pod koniec tygodniowego pobytu 
Mariusz znalazł się pod całkowitym urokiem Jagody. 
Zuzanna… Zuzanna jakby posmutniała, ale zwierzyła się 
mamie, że Mariusz to naprawdę tylko dobry znajomy, nic 
więcej, a siostrze życzy jak najlepiej.

Na ślubie Jagody i Mariusza nie była, miesiąc wcześniej 
wyjechała do  pracy za granicą, ale przysłała wspaniały 
prezent – obraz bardzo modnego malarza. Mariusz się nim 
zachwycił. Jagoda udawała, że też jest zachwycona. Bo tak 
jak Mariusz był pod urokiem swojej pięknej żony (wszyscy 

kumple mu zazdrościli jej urody!), tak i Jagoda  była pod 
urokiem błękitnych oczu małżonka. Wszystko było dla niej 
cudowne. Sam Mariusz, zamieszkanie w Warszawie, pięk-
ne ciuchy… Nie mogła nie być szczęśliwa!  Najbardziej 
uszczęśliwiało ją to, że odbiła narzeczonego „tej małpie 
Zuzce”. Już nie musiała jej zazdrościć…

* * *
Późny jesienny wieczór. Z oknem mżawka, ale  w poko-

ju przytulnie. Jagoda napaliła w kominku. Lubi jego ciepło 
i delikatny trzask palącego się drewna. A taka była nieza-
dowolona gdy Mariusz zaplanował w salonie ich nowego 
domu ten kominek! Podejrzewała, że robi to po to, aby 
przypominał jej wiejskie pochodzenie. Przecież w Warsza-
wie jest centralne ogrzewanie i nie trzeba palić w jakichś 
piecach! A Jagoda, odkąd wyszła za mąż czuła się rodowitą 
warszawianką. Co nie znaczy, że nie zazdrościła tej rodo-
witości innym. Bardzo ją na przykład bolało, że na żadnym 
w warszawskich cmentarzy nie ma grobu rodzinnego, 
takiego… dowodu zasiedziałości.

Teraz już ma. Mariusz doznał w zeszłym roku śmiertel-
nego zawału, a ona została sama. Z tym grobem i pięknym 
na nim pomnikiem, z domem, o wiele dla niej jednej za 
dużym, bo obie córki już wcześniej wyjechały za granicę, 
i z poczuciem zazdrości wobec tych wszystkich, którym 
życie ułożyło się lepiej. Ot, chociażby taka Zuzanna. Karie-
rę zrobiła, po całym świeci jeździ z wykładami, za mąż nie 
wyszła więc była i jest wolna jak ptak. Na początku mał-
żeństwa Jagoda wiodła wraz z Mariuszem ożywione życie 
towarzyskie, ale po przyjściu na świat dzieci tak się jakoś 
ułożyło, że Mariusz chodził do znajomych sam. Niby ona 
też by mogła, mieli przecież gosposię i nianię, ale… jakoś 
nie miała ochoty, a i Mariusz jej zbyt usilnie nie namawiał. 
Więc siedziała w ich pięknym domu i wszystkim zazdro-
ściła, że mają lepiej. A zwłaszcza Zuzanna. Nie widziała jej 
od pogrzebu Mariusza. Dzisiaj zapowiedziała się, że przyj-
dzie. A niby po co? Nie dość jej  życiu krwi napsuła?.. 

O, już jest. Weszła do pokoju, rozsiewając cudną woń 
perfum. Ona, Jagoda, kupowała różne perfumy, najdroższe 
z drogich, ale nigdy żadne tak nie pachniały. Poczuła przy-
pływ zazdrości.

Witaj! Witaj! Dobrze wyglądasz! Ty też nieźle! Co sły-
chać? Nic specjalnego… Banalna rozmowa przekształciła 
się  w bardziej ożywioną, gdy Jagoda zaczęła opowiadać 
o swoich córkach i 3-letniej  wnuczce. Zuzanna zażądała 
zdjęć. Oglądając je, zadając dodatkowe pytania, komentu-
jąc, powiedziała nagle:

– Och, Jagódka, jaka ty jesteś szczęśliwa! Nie masz poję-
cia, jak ci zazdroszczę!

– Ty? Ty mi zazdrościsz?...
– Ja… – w oczach Zuzki pojawiły się łzy. – Ja, wybacz 

kochana, ja ci całe życie zazdrościłam..
– Czego?
– Wszystkiego. Urody, pewności siebie, powodzenia…  
Nie dokończyła. Zaczęła płakać. Objęła Jagodę. Jagoda 

ją. Teraz obie płakały.
Ewa Kłosiewicz

Zazdrość 
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Poziomo: 1) roślina o jasnożółtych kwiatach, upra-
wiana ze względu na nasiona zawierające olej, 6) wyna-
grodzenie otrzymane za wykonaną pracę, 11) Czarny 
Ląd, 12) nadzoruje kilka parafii, 13) ... osobista, czyli 
ogłada, 14) coś nietykalnego, 15) taneczny orszak, 
16) narodowa na mecz, 18) hochsztaplerka, 19) na gło-
wie miss, 21) kraj świętych krów, 23) samice jeleni lub 
danieli, 26) jednostka długości używana w krajach 
anglosaskich równa 0,3048 metra, 27) litera y, 
29) natchnienie poety, 31) cukrowy, ćwikłowy lub 
pastewny, 33) zakładana psu na szyję, 34) ... przebojów 
(z hitami), 37) państwo między Demokratyczną Repu-
bliką Konga a Tanzanią, 38) Stany Zjednoczone, 39) etat 
do obsadzenia, 41) pospolity chwast, 42) wydeptana 
ścieżka, alejka, 43) nogi zająca w gwarze łowieckiej, 
44) impertynentka, 45) meksykańska bylina o kolcza-
stych liściach

KRZYŻÓWKA
Pionowo:, 2) sprzęt plonów, 3) rozsadzanie gęsto rosną-

cych młodych roślin, 4) kraj mlekiem i syropem klono-
wym płynący, 5) „buduje” kopczyki na łące, 6) robione 
w delikatesach, 7) pozostałość z minionego okresu, prze-
żytek, 8) rowek między zagonami, 9) rodacy, 10) skok 
w bok, 17) trująca roślina z rodziny jaskrowatych, tojad, 
20) żłobienie bruzd w roli, 22) antonim eksportu, 24) rybie 
jajeczka, 25) wąski pas gleby odcinany i odkładany przez 
lemiesz pługa, 26) pomieszczenie z nowalijkami, 28) jaskół-
cze mieszkanko, 29) kupowane w zieleniaku, 30) Serbinów 
z „Nocy i dni”, 31) instytucja finansowa, 32) celny do kosza, 
33) nogi raka, 35) stos, 36) budowla ogrodowa, 40) ... Przy-
mierza

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, upo-
rządkowane od 1 do 18, utworzą rozwiązanie. Prosimy przesyłać je 
wyłącznie mailem: redakcja@eZagroda.pl.  

Tadeusz Głupczyk
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